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Apresentação A Mata Atlântica tem um valor intrínseco no mundo pela sua elevada biodiversidade e por cumprir um papel fundamental para a sociedade. As florestas 

são essenciais para a proteção de encostas, para a prevenção de enchentes, para a regulação do clima e para o provimento de água em quantidade e 

qualidade para o abastecimento da população, indústria e agricultura.

Cerca de 50% da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro encontra-se protegida por Unidades de Conservação (federais, estaduais e municipais).  

A outra metade (48,2%) encontra-se, principalmente, em propriedades privadas localizadas em áreas rurais. Este dado demonstra que, para além de sua 

importância para a produção de alimentos, os proprietários rurais desempenham um fundamental papel para a preservação dos nossos recursos naturais.

Por meio do mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), o projeto Conexão Mata Atlântica reconhece e incentiva os proprietários que 

promovem a conservação de florestas nativas, desenvolvem ações de restauração de áreas degradadas, em especial, áreas de recarga, encostas, 

nascentes e matas ciliares, e implementam práticas agrícolas mais sustentáveis. 

O mecanismo de PSA adotado pelo projeto Conexão Mata Atlântica cria condições para o reconhecimento e o incentivo financeiro de produtores rurais 

do estado, que contribuem – por meio dessas ações ambientais e do consequente aumento dos estoques de carbono no solo – para a conservação da 

biodiversidade e a mitigação das mudanças climáticas. 

A médio e longo prazos, a iniciativa, que é coordenada pela SeaS, por meio do Inea, e pela Seappa, com recursos do Fundo Global do Ambiente (GEF), 

cedidos por meio do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), visa contribuir para a reversão do quadro de degradação ambiental da Bacia do 

Rio Paraíba do Sul, principal manancial de abastecimento do estado, responsável por atender mais de 12 milhões de pessoas na Região Metropolitana.   

Nesta publicação, apresentamos os principais produtos e resultados da etapa de planejamento do projeto, contemplando a definição de conceitos e 

metodologias para seleção, priorização das áreas de atuação e intervenção, assim como para elaboração de diagnóstico socioambiental com foco em 

serviços ambientais de proteção da biodiversidade e dos recursos hídricos e de regulação do clima. Partindo de uma base teórico-conceitual robusta, o 

livro apresenta importantes contribuições metodológicas e também resultados práticos aplicados a projetos de PSA. 

Desejamos que gestores e especialistas no tema utilizem esta publicação como material de referência, e que o livro inspire discussões que contribuam 

para o fortalecimento e o aperfeiçoamento de políticas públicas em prol da manutenção e do aumento da provisão dos serviços ecossistêmicos. 
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Presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea)
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CONTEXTUALIZAÇÃO



Leito do Rio Paraíba do Sul em Cambuci  
(Foto: Felipe da Gama)



DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL E PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS PARA A ATUAÇÃO DO PROJETO CONEXÃO MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

12

Introdução A Bacia do Rio Paraíba do Sul, que se estende pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, está localizada 

entre os maiores polos industriais e populacionais do país. Os recursos hídricos da bacia são utilizados para o 

abastecimento de mais de 14 milhões de pessoas, geração de energia elétrica, diluição de efluentes, entre outros usos. 

Intensamente desmatada nos séculos passados, acentuadamente ao longo do ciclo do café, nos séculos XVIII e XIX, 

a bacia atualmente tem a maior parte de seu território coberta por pastagens degradadas e pouco produtivas. As 

florestas estacionais, que originalmente cobriam a maior parte da área da bacia, atualmente ocupam apenas 3,5% 

do território. A bacia apresenta problemas como solos degradados, rios com a qualidade da água comprometida e 

escassez hídrica. Esse cenário combina uma alta demanda por serviços ecossistêmicos e um quadro de degradação 

ambiental (AGEVAP, 2006; RODRIGUES et al., 2018; ANA, 2019). 

A bacia encontra-se também inserida no bioma Mata Atlântica, que conjuga uma diversidade excepcional com 

uma perda de habitat em grandes proporções (MYERS et al., 2000). Os ecossistemas naturais, complexos e diversos 

foram extensa e intensamente substituídos por agroecossistemas simplificados e pouco diversos – que compõem 

aproximadamente 70% da área da bacia (AGEVAP, 2006). Desta maneira, serviços que dependem de processos que 

acontecem em grande escala, como a regulação do clima e do ciclo hidrológico, podem estar comprometidos, assim 

como a biodiversidade que os suporta (DANTAS, 2001; RODRIGUES et al., 2018). 

Nesse contexto, políticas que recompensem e incentivem aqueles que provêm serviços ambientais, melhorando a 

rentabilidade das atividades de proteção e uso sustentável de recursos naturais, são fundamentais. Um importante 

mecanismo é o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), instrumento econômico que estabelece o princípio do 

provedor-recebedor e que tem sido crescentemente adotado no país e no Estado do Rio de Janeiro para viabilizar ações 

de conservação e recuperação ambiental em bacias hidrográficas. 

A concepção (desenho) e o planejamento de políticas, programas e iniciativas de PSA são etapas fundamentais e 

críticas para o desenvolvimento de um bom projeto, de modo a otimizar o uso de recursos públicos e potencializar o 

efetivo alcance dos resultados. Entende-se como planejamento um processo contínuo que envolve a coleta, organização 

e análise sistematizada das informações (inventário e diagnóstico), fundamentando a escolha (tomada de decisão) 
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das melhores alternativas (priorização) para o melhor aproveitamento dos recursos 

financeiros, humanos, entre outros, disponíveis (SANTOS, 2004). Sua finalidade é 

atingir metas específicas, de forma a conduzir a um futuro desejado.

Esta publicação tem o objetivo de apresentar os procedimentos metodológicos que o 

projeto Conexão Mata Atlântica-RJ adotou, durante a etapa de planejamento, no que 

se refere a: definição de bases conceituais (Capítulo 2); seleção de áreas prioritárias 

para manutenção e incremento dos serviços do clima e biodiversidade na Bacia do 

Rio Paraíba do Sul (Capítulo 3); e elaboração do diagnóstico socioambiental da área de 

atuação do projeto (Capítulo 4). 

Conforme descrito por Fidalgo et al. (2017), há duas grandes questões no processo de 

formulação de iniciativas de PSA: onde desenvolver uma iniciativa de PSA (município 

ou microbacias) e em que locais realizar as intervenções. De modo geral, os recursos 

de projetos não são suficientes para contemplar todas as áreas que necessitam de 

intervenção, tornando essencial a seleção de áreas prioritárias para otimizar os 

recursos e potencializar os resultados, impactos e a efetividade de projetos de PSA, 

bem como orientar o seu monitoramento e avaliação.

Apesar da existência de ampla literatura sobre priorização de áreas para provisão de 

serviços ecossistêmicos em iniciativas de PSA (KOKCHKE et al., 2012; FIDALGO et al. 

2015; FIDALGO et al. 2017), os objetivos e a descrição do processo de seleção de áreas 

prioritárias adotados em projetos geralmente não são explicitados ou detalhados, 

constituindo-se em uma lacuna de informação (GJORUP et al., 2015). Além disso, boa 

parte da literatura é relacionada ao PSA hídrico, e há poucos trabalhos relacionados à 

sistematização de metodologias e experiências para PSA de biodiversidade e carbono. 

Dessa forma, espera-se que este trabalho, além de subsidiar toda a implantação do 

PSA Uso Múltiplo, ajude a enriquecer a literatura, a promover o compartilhamento 

de dados e experiências úteis com especialistas e gestores do tema e a constituir um 

referencial teórico e metodológico para o planejamento de iniciativas de PSA. 

Cabe destacar que o diagnóstico socioambiental aqui apresentado aborda temas como 

a evolução histórica do uso e ocupação da área de atuação, a caracterização dos 

serviços ecossistêmicos de biodiversidade, clima e água, e as potencialidades, pressões 

e fragilidades relacionadas a esses serviços. Este documento tem como referência e 

apresenta conteúdo complementar ao Plano Executivo da Microbacia (PEM), elaborado 

no âmbito do Programa Rio Rural, mas não esgota a necessidade de aprimoramento, 

atualização e o desenvolvimento de estudos complementares que integrem e 

consolidem abordagens integradas da paisagem e dos agroecossistemas.  

Figura 1 - Estados abrangidos pela Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Fonte: Elaborada pelos autores
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Projeto Conexão  

Mata Atlântica 

Gestão do projeto

O projeto Conexão Mata Atlântica é uma iniciativa promovida pelo governo federal e os estados do Rio de Janeiro, 

São Paulo e Minas Gerais para recuperar e preservar os serviços ambientais do clima e da biodiversidade em áreas 

prioritárias na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, e em unidades de conservação e suas zonas de amortecimento 

no Corredor Sudeste da Mata Atlântica, com apoio financeiro do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID).

No Rio de Janeiro, o projeto é conduzido por uma Unidade Estadual de Gestão (UGE), formada pela Secretaria de 

Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SeaS), por meio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que é responsável pela 

coordenação geral da iniciativa, e pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Pesca (Seappa). 

Com duração de cinco anos (2017-2021), a iniciativa visa aumentar a resiliência dos ecossistemas, promover a 

conservação de hábitats e o aumento da conectividade de fragmentos florestais e dos estoques de carbono – a 

partir de uma abordagem de manejo florestal sustentável e de mudança do uso do solo para produzir benefícios 

socioambientais e econômicos –, além de estimular o desenvolvimento sustentável das atividades agrícolas da região. 

Busca, ainda, ampliar as políticas públicas de serviços ambientais em execução nas áreas de atuação e fortalecer as 

capacidades institucionais dos organismos públicos e privados envolvidos.

Como forma de valorizar os produtores rurais que promovem ações de conservação de floresta nativa, a recuperação 

de áreas degradadas e a implementação de práticas agrícolas sustentáveis, o projeto Conexão Mata Atlântica prevê, 

além da oferta de assistência técnica e de apoio à regularização ambiental, o pagamento aos produtores rurais, a partir 

da criação e implantação do mecanismo de Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) no Estado do Rio de Janeiro. 

O projeto Conexão Mata Atlântica adota a metodologia de Gestão de Projetos para Resultados (PM4R) desenvolvida pelo 

BID, na qual foco e lógica são estruturados de acordo com os resultados e produtos, e não baseados nas atividades e no 

ciclo orçamentário (SILES; MONDELO, 2012). 
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No Estado do Rio de Janeiro, o planejamento foi estruturado com base em dois 

principais produtos.  

Produto 1 - “Restauração e melhoria dos estoques de carbono nas áreas florestais e 

não florestais”, a partir da implantação da modalidade PSA Uso Múltiplo. Este produto 

abrange atividades e entregas ordenadas em três etapas: 

 � Etapa de planejamento: prevê como principais entregas a elaboração do plano 

de comunicação; a seleção e priorização das áreas de atuação e intervenção; e a 

elaboração de diagnóstico socioambiental; 

 � Etapa de mobilização e preparação: prevê como principais entregas a estruturação 

de uma unidade gestora estadual de projeto e três unidades executoras locais;

 � Etapa de implementação e monitoramento do PSA Uso Múltiplo: prevê como 

principais entregas a publicação dos editais de PSA; a celebração de contratos 

com proprietários rurais; a capacitação de técnicos e proprietários rurais; a 

implantação da conservação florestal, restauração ecológica e conversão produtiva; 

a elaboração de relatórios de supervisão e monitoramento; e o pagamento dos 

contratos de PSA. 

Produto 2 - “Desenvolvimento de mecanismos para avaliação, aprimoramento e 

continuidade do projeto”. Este produto está diretamente relacionado ao fortalecimento 

e ampliação das políticas públicas estaduais de PSA, e prevê como principal entrega 

a elaboração e implantação de um sistema de sustentabilidade financeira do PSA Uso 

Múltiplo ao final do projeto.  

A presente publicação apresenta a seleção e priorização de áreas para a atuação do 

projeto e o diagnóstico socioambiental dessas áreas, previstos como necessários à 

implementação do PSA Uso Múltiplo na etapa de planejamento do Produto 1. 
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Figura 2 - Ações e impactos do projeto  

Conexão Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro

Fonte: Elaborada pelos autores, com ilustrações de Daniel Gnattali 
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O projeto Conexão Mata Atlântica prevê a implementação do PSA Uso Múltiplo, 

modalidade de PSA que tem como principais objetivos a geração e o incentivo ao 

manejo sustentável da paisagem florestal. Os pagamentos são feitos mediante a 

comprovada realização de práticas e ações que favoreçam, nas terras privadas 

contempladas pelo projeto, a conservação, manutenção, ampliação ou restauração dos 

serviços ecossistêmicos em ecossistemas naturais e sistemas produtivos sustentáveis 

(Figura 3), reconhecendo três práticas elegíveis para PSA:

PSA Uso Múltiplo

O PSA é regulamentado pelo Decreto Estadual nº 42.029/11, que institui o Programa 

Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (PRO-PSA), subordinado ao Programa 

Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos (prohIdro). Segundo 

o decreto, são considerados serviços ambientais passíveis de retribuição as práticas 

e iniciativas de proprietários rurais do Estado do Rio de Janeiro que favoreçam a 

conservação, a manutenção, a ampliação ou a restauração de benefícios aos ecossistemas.  

IMPLANTAÇÃO DE  
PRÁTICAS AMBIENTAIS

(conservação florestal, 
restauração ecológica ou 

conversão produtiva)

GERAÇÃO DE SERVIÇOS  
ECOSSISTÊMICOS

(água, biodiversidade, 
carbono)

RECONHECIMENTO  
E PAGAMENTO

ADESÃO VOLUNTÁRIA 
(CONTRATO DE PSA)

MODELO DE PSAAPLICAÇÃO DE 
RECURSO DO PSA

SALTO 
TECNOLÓGICO

Figura 3 - Modelo de PSA Uso Múltiplo e investimentos no salto tecnológico

Fonte: Elaborada pelos autores, com ilustrações de Daniel Gnattali 
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a) Conservação de florestas: prevê a redução da fragmentação, estimulando a 

conectividade dos corredores biológicos por meio da proteção e regeneração de 

fragmentos florestais (remanescentes de florestas e demais formas de  

vegetação nativa em diferentes estágios de sucessão ecológica), bem como a  

manutenção/ampliação de estoques de carbono e biodiversidade, com impactos 

esperados na qualidade de serviços de água, regulação do clima e preservação 

da beleza cênica. O provimento de serviços ambientais é realizado mediante 

ações de isolamento e cercamento, implantação de aceiros e enriquecimento dos 

remanescentes florestais. 

b) Restauração ecológica: direcionada a estimular, recuperar e aumentar 

a conectividade entre fragmentos florestais e a reduzir o efeito de borda, 

aumentando as áreas de floresta (estoques de carbono) e estimulando a 

recuperação de áreas ripárias de alta importância para a conectividade e a 

manutenção/restauração dos serviços associados aos recursos hídricos e de 

conservação de biodiversidade. O provimento de serviços ambientais é realizado 

mediante ações de isolamento e cercamento, implantação de aceiros, recuperação 

do solo, controle de espécies invasoras ou exóticas e restauração florestal. 

c) Conversão produtiva: promove a conversão de áreas de baixa produtividade 

em sistemas de maior funcionalidade ecológica e econômica por meio do 

desenvolvimento de sistemas agroflorestais, silvipastoris ou consórcios 

florestais. Do ponto de vista ecológico, estes sistemas devem integrar espécies 

arbóreas, preferencialmente nativas, e práticas de manejo conservacionistas que 

cumpram objetivos ecológicos funcionais. O provimento de serviços ambientais é 

realizado mediante implantação de sistemas silvipastoris ou agroflorestais, com 

componentes arbóreos de espécies nativas ou espécies nativas consorciadas com 

espécies exóticas.

Área de conservação protegida com cercamento em propriedade 
privada no município de Porciúncula (Foto: Gustavo Stephan)
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Berço de mudas em área de reflorestamento no município de Valença (Foto: Gustavo Stephan)Plantio de muda por meio do programa Água do Rio das Flores 
para restauração ecológica em Valença (Foto: Gustavo Stephan)
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Sistema agroflorestal implantado em propriedade privada 
no município de Porciúncula (Foto: Gustavo Stephan)

Unidade de Difusão e Capacitação do Sistema Silvipastoril implementada pelo projeto Conexão Mata Atlântica em 
parceria com a emater-rIo, no Centro de Treinamento (centerj), em Italva (Foto: Daniella Fernandes)
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Até a conclusão do projeto, a meta é contratar 1.500 hectares de conservação de 

floresta nativa, 750 hectares de recuperação de áreas degradadas e 1.500 hectares de 

conversão produtiva, totalizando cerca de 3.750 hectares de áreas manejadas em áreas 

privadas na porção fluminense da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

A metodologia de valoração para o PSA Uso Múltiplo no Estado do Rio de Janeiro adota 

como referência a metodologia do Projeto Oásis (FGB, 2017). Os valores das parcelas 

anuais são definidos de acordo com o custo de oportunidade da terra, com a área 

disponibilizada e com os critérios de ponderação constantes na tábua de valoração, 

que buscam estimular a adoção de práticas ambientais e a gestão integrada da 

propriedade. Os editais de chamada pública definem a fórmula de cálculo dos valores 

previstos nos contratos, além dos limites mínimos e máximos. 

RESERVA LEGAL

AGRICULTURA

RESTAURAÇÃO 
FLORESTAL

SISTEMA
SILVIPASTORIL

ÁREA DEGRADADA
EM RECUPERAÇÃO

4

7

9

10

11

12

SISTEMA
AGROFLORESTAL

5

6

8

1

1

1

3

2

1

1

2

3

4

5

6

11

12

7

8
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Figura 4 - Práticas elegíveis para incentivos por prestação de serviços ambientais

Fonte: Elaborada pelos autores, com ilustrações de Daniel Gnattali 

CONVERSÃO PRODUTIVA

11  Sistema agroflorestal: associação de 
espécies nativas arbóreas com plantas 
herbáceas, arbustivas, culturas agrícolas, 
forrageiras e/ou em integração 
com animais. O solo deve estar 
permanentemente coberto e deve-se 
priorizar o uso de adubação verde. 
(Resolução Inea no 134/2016)

12  Sistema sulvipastoril: combinação de 
espécies nativas arbóreas e/ou exóticas 
com pastagem e gado manejados de 
forma integrada. Tem como benefícios 
a melhora da saúde do rebanho e o 
aumento da produtividade, proteção 
do solo contra a erosão, além de 
possibilitar a exploração de produtos 
florestais (madeira, óleo essencial, 
frutos, sementes, folhas etc.)

CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS

1  Floresta conservada/preservada

2  Cercamento da restauração em áreas  
com sinais de presença de gado

3  Construção e manutenção de aceiros  
em áreas vulneráveis a incêndios

RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

4  Cercamento da restauração em áreas com intensa pressão

5  Recuperação do solo (descompactação)

6  Recuperação do solo (aumento da fertilidade com adubação verde)

7  Combate a espécies invasoras  
(controle e coroamento das gramíneas)

8  Combate a pragas (controle de formigas)

9  Aumento do banco de sementes (animais dispersores)

10  Plantio de mudas de espécies nativas
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Salto tecnológico 

O projeto prevê a destinação integral e obrigatória do 

valor do PSA pelo beneficiário em investimentos na 

propriedade rural e em tecnologias de produção, a 

partir da elaboração da proposta de salto tecnológico. 

As práticas adotadas deverão ser relacionadas à 

superação de gargalos nas atividades produtivas ou à 

melhoria da qualidade ambiental dos imóveis rurais. 

A proposta de salto tecnológico é parte integrante do 

contrato e o seu cumprimento é requisito obrigatório 

para o pagamento das parcelas consecutivas de PSA 

e para a manutenção e/ou renovação contratual. Essa 

estratégia busca melhorar a capacidade produtiva 

e aumentar a sustentabilidade econômica das 

propriedades rurais. Para tanto, a iniciativa oferece 

aos beneficiários assistência técnica para a adequação 

ambiental do imóvel rural e promove a implantação 

das práticas ambientais elegíveis para PSA, como 

o serviço de extensão rural para investimentos em 

tecnologia de produção e gestão da propriedade 

acordadas na proposta de salto tecnológico. 

Com orientação do técnico local do projeto João Batista, o pecuarista Mauro Muniz, de Italva, inovou e aplicou 
o recurso na instalação de energia solar, que é limpa e econômica (Foto: Gustavo Stephan)





BASES CONCEITUAIS  
E METODOLÓGICAS



Riacho da microbacia do Córrego Valão Grande,  
no município de Cambuci (Foto: Gustavo Stephan)



Ecossistema, serviços 

ecossistêmicos e 

pagamentos por 

serviços ambientais

Um ecossistema é um complexo dinâmico que abrange plantas, animais, microrganismos e o meio abiótico que 

os cerca (solos, corpos hídricos), interagindo como uma unidade funcional. Tanto uma poça e seus habitantes 

microscópicos quanto toda a biosfera pode ser considerada um ecossistema: o conceito não está associado a uma escala 

definida. O recorte espacial poderá ser qualquer um em que seja possível analisar as interações entre os seres vivos e 

seu meio físico (PICKETT; CADENASSO, 2002; MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005). 

A abordagem dos serviços ecossistêmicos direciona o foco do estudo dos ecossistemas e sua aplicação ao bem-estar 

humano: os serviços ecossistêmicos são os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas. Nesse contexto, o 

ecossistema e seus componentes são vistos como um capital natural, ou seja, um estoque capaz de prover bens 

e serviços. A biodiversidade é um capital natural, assim como os solos, a atmosfera e os recursos hídricos 

(COSTANZA; DALY, 1992; MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005; DOMINATI et al., 2010). 

Os serviços que fluem dos ecossistemas podem ser classificados como de provisão, de regulação, culturais e de 

suporte. Os serviços de provisão abrangem a produção, por parte dos ecossistemas, de bens como madeira, fibras, 

alimentos, combustíveis, medicamentos e água. Os serviços de regulação abrangem os benefícios que as pessoas 

obtêm da manutenção dos processos ecossistêmicos, como a mitigação de cheias e das secas (regulação do ciclo 

hidrológico), a polinização, a filtragem e desintoxicação de resíduos, o controle biológico de doenças e pestes, a 

manutenção dos estoques de carbono e a regulação de gases estufa (regulação do clima global), além da manutenção 

da temperatura e do regime de chuvas (regulação do clima local/regional). Os serviços culturais são benefícios 

não materiais advindos da percepção e significação dos ecossistemas, como a apreciação estética, a recreação e 

o turismo, o senso de lugar, o desenvolvimento de sistemas de conhecimento, inspiração e valores espirituais. 

Os serviços de suporte correspondem aos processos ecossistêmicos de formação, manutenção e degradação 

dos ecossistemas e seus componentes. Os benefícios originados desta categoria são indiretos, uma vez que é do 

capital natural que esses processos suportam que se originam os fluxos dos demais serviços ecossistêmicos. Entre 

esses processos, estão a formação de solos, a produtividade primária e a ciclagem de nutrientes (MILLENNIUM 

ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005; DOMINATI et al., 2010). 
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Os serviços ecossistêmicos são essenciais para diversos aspectos do bem-estar 

humano: bens materiais, como água e alimentos, são indispensáveis à vida humana 

e têm uma forte relação com os serviços ecossistêmicos de provisão e regulação. 

A saúde está relacionada com a disponibilidade adequada e suficiente de água e 

alimentos e o controle de pragas, doenças e contaminantes, que são favorecidos pelos 

serviços ecossistêmicos de provisão e regulação. Os serviços culturais – recreação, 

inspiração, sensação de bem-estar, entre outros – também podem promover a saúde. 

A segurança está relacionada à provisão regular de bens e serviços e à mitigação 

de eventos extremos, bem como aos serviços de regulação. As relações sociais são 

afetadas por mudanças nos serviços culturais, que estão associados à qualidade da 

experiência humana. A liberdade de ação e escolha é possível a partir do alcance de 

todos os demais componentes, o que depende de uma provisão adequada de serviços 

ecossistêmicos (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005). 

Buscando o seu bem-estar, as populações humanas manejam e modificam os 

ecossistemas a fim de favorecer a provisão de determinados serviços. As modificações 

podem ser sutis, e os componentes e processos ecossistêmicos podem sofrer pouca 

influência antrópica. Neste trabalho, chamaremos essas áreas, onde a ação antrópica 

não é determinante do ecossistema e seus processos, de ecossistemas naturais. É 

o caso de florestas pristinas onde a influência humana, de início, não é perceptível, 

de parques onde somente são explorados os serviços culturais, como o banho de 

cachoeira e a apreciação da paisagem, ou de uma reserva da qual são extraídas frutas 

e sementes. Mas os ecossistemas podem ser modificados de maneira profunda e ter 

seus componentes e processos alterados de modo significativo com vistas a aumentar 

a produção de um determinado serviço ecossistêmico – geralmente um serviço 

precificado, que tem valor no mercado, como a produção de madeira, alimentos 

ou combustíveis. Esse é o caso dos agroecossistemas – ecossistemas modificados 

para a produção de alimentos, fibras e outros produtos agrícolas (CONWAY, 1987; 

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005). 
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Figura 5 - Provisão de serviços ecossistêmicos para o bem-estar humano

Fonte: Adaptada de Dominati et al. (2010) e Millennium Ecosystem Assessment (2005)



Agroecossistemas simplificados como a agricultura e a pecuária tradicional, 

principalmente quando os ecossistemas naturais não são predominantes na paisagem, 

normalmente não possuem uma provisão suficiente de serviços ecossistêmicos. Em 

substituição aos processos ecológicos que ocorrem de maneira insuficiente (fixação 

do nitrogênio, reciclagem de nutrientes, controle de doenças e pragas, entre outros), 

é necessária a utilização de inputs externos como fertilizantes sintéticos e pesticidas. 

Os resultados para a produtividade agrícola são efetivos. Porém as consequências 

ambientais, sociais e econômicas podem ser bastante negativas: a degradação dos 

solos, o aumento da emissão de gases estufa, a eutrofização e a contaminação das 

águas superficiais e subterrâneas (KREMEN; MILES, 2012).

A modificação do ecossistema para favorecer a produção de determinados serviços em 

detrimento de outros é do interesse da sociedade, pois é indispensável para atender 

às necessidades básicas das pessoas. Porém, muitas vezes essa modificação gera mais 

custos do que benefícios, e isso acontece, entre outras causas, porque os serviços 

preteridos são bens públicos que não possuem um preço no mercado. 

A valorização dos ecossistemas  seus benefícios depende de mudanças políticas, 

sociais e econômicas, o que pode acontecer por meio da promoção de arranjos 

institucionais e de governança; correção de falhas de mercado e do desalinhamento 

dos incentivos econômicos; empoderamento político e econômico dos grupos sociais 

vulneráveis, particularmente dependentes dos serviços ecossistêmicos e atingidos pela 

sua degradação, investimento no desenvolvimento e na difusão de tecnologias que 

possam aumentar a eficiência do uso dos ecossistemas e reduzir o impacto danoso dos 

drivers de mudança; e produção de mais conhecimento – e melhor uso do existente – 

que favoreça simultaneamente o aumento da produção de serviços ecossistêmicos e a 

conservação do capital natural (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005).

O mecanismo de pagamento por serviços ambientais1 (PSA) busca contribuir para 

a solução de uma dessas barreiras, a correção das falhas de mercado, por meio de 

incentivos financeiros aos provedores de serviços ecossistêmicos não precificados. 

Atualmente, a expressão é utilizada como sinônimo de qualquer mecanismo para 

conservação baseado no mercado (como a certificação ambiental ou o pagamento 

de entradas para acesso a áreas conservadas), mas a definição, em um sentido mais 

estrito, se refere a uma transação voluntária, na qual ao menos um comprador paga a 

pelo menos um provedor pela manutenção ou ampliação de um determinado serviço 

ecossistêmico – ou pelo uso da terra que se espera que favoreça a provisão do serviço. 

A lógica do PSA é tornar a conservação ou recuperação dos ecossistemas atrativa para o 

proprietário. Isso é feito por meio do pagamento de um valor equivalente ou maior ao 

que poderia ser obtido com a conversão da área para outros usos (ENGEL et al., 2008). 

De forma geral, o pagamento deve ser contínuo para assegurar a conservação e 

recuperação dos ecossistemas. Nos programas em que o pagamento é realizado 

pelos usuários do serviço ecossistêmico, essa questão não é um problema, pois a 

continuidade depende apenas da vontade dos usuários. Em projetos que são custeados 

por um determinado período por por governos, organizações não governamentais 

e instituições financiadoras – como é o caso do projeto Conexão Mata Atlântica –, 

pode se tornar um desafio arregimentar uma articulação institucional que garanta 

os recursos necessários à continuidade do projeto. Uma possibilidade em projetos de 

curto prazo é a utilização do recurso para financiamento de uma transição para usos 

1. Alguns poucos autores fazem a distinção entre serviços ecossistêmicos (benefícios derivados dos ecossistemas naturais) e 
serviços ambientais (derivados de ecossistemas manejados). Essa distinção não será utilizada neste trabalho. 

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL E PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS PARA A ATUAÇÃO DO PROJETO CONEXÃO MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

27



que favoreçam uma maior provisão de serviços 

ecossistêmicos e, ao mesmo tempo, mantenham, 

ou até aumentem, a renda auferida pelo produtor 

rural. Sistemas silvipastoris e agroflorestais, que 

são usos incentivados pelo projeto Conexão Mata 

Atlântica, podem apresentar uma produtividade 

maior e com mais qualidade do que a agropecuária 

convencional. Ao mesmo tempo, podem favorecer a 

provisão de serviços ecossistêmicos com a redução 

do escoamento superficial e o aumento da recarga 

e dos estoques de carbono (PAGIOLA et al., 2007; 

ENGEL et al., 2008). 

A seguir serão discutidas a conservação e a 

recuperação dos serviços ecossistêmicos do clima e 

da biodiversidade em agroecossistemas. 
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Abelhas contribuem para a polinização e 
favorecem a biodiversidade da flora e a 

produtividade agrícola (Foto: Gustavo Stephan)



Conservação e 

recuperação de  

serviços ecossistêmicos 

da biodiversidade 

A biodiversidade pode ser considerada um bem, como nos casos em que são realizados projetos para a conservação 

de determinadas espécies ou quando são criadas unidades de conservação para proteção de áreas naturais 

consideradas relevantes. Também pode ser considerada um serviço ecossistêmico, quando manejada para 

determinado objetivo, como a diversidade de cultivares para a segurança alimentar ou para a polinização como 

meio de aumentar a produtividade. Mas é como componente dos ecossistemas que a biodiversidade assume seu 

papel mais crucial para o bem-estar humano. Ao mesmo tempo que ela afeta a magnitude, o ritmo e a continuidade 

temporal dos fluxos de energia e matéria nos ecossistemas, encontra-se no centro do sistema de suporte à vida 

(MAGE et al., 2012; DIAZ et al., 2006).

Atualmente, considera-se que a diversidade genética, de espécies e de grupos funcionais esteja relacionada positivamente 

com a capacidade do ecossistema de capturar recursos (nutrientes, água, luz), convertê-los em biomassa, decompô-los 

e reciclar os nutrientes essenciais. Há fortes evidências também de que a diversidade contribui para o rendimento das 

colheitas e das pastagens, para o controle de espécies invasoras, para diminuir a prevalência de doenças em plantas, para 

o sequestro de carbono, para o controle da erosão, entre outros benefícios (BALVANERA et al., 2006; CARDINALE et al., 

2012). A espécie ou conjunto de espécies que contribui para a produção de determinado serviço pode variar ao longo do 

tempo, do espaço e de diferentes condições ambientais, o que realça a importância da diversidade das formas de vida na 

manutenção dos serviços ecossistêmicos a longo prazo, sob diferentes cenários (ISBELL et al., 2011).

O termo biodiversidade se refere à variabilidade de organismos vivos de todas as origens, em todas as suas 

formas, o que compreende os ecossistemas terrestres e aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte, 

incluindo a diversidade dentro das espécies, entre as espécies e dos ecossistemas (BRASIL, 2000). Mas como essa 

biodiversidade se expressa nas paisagens produtivas que são o foco do projeto e qual sua relação com a provisão de 

serviços ecossistêmicos?

A biodiversidade nos sistemas produtivos pode se manifestar em diferentes escalas de tempo e espaço. Em uma 

escala ecológica, um sistema de produção diversificado pode abranger a diversidade genética da variedade cultivada, 
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a diversidade de variedades da espécie cultivada ou criada, as múltiplas espécies 

de plantas e/ou animais criados e a ocorrência de espécies espontâneas, formando 

comunidades seminaturais de plantas e animais em cercas vivas, faixas marginais, 

pastos e fragmentos de floresta. Considerando a escala espacial, a diversidade pode 

ser analisada dentro de uma área de plantio (compostagem, faixas de plantas para 

atração de insetos, agroflorestas, silvopastoreio, plantios consorciados), entre áreas 

de plantio (rotação de culturas, utilização de lavouras de cobertura, pousio), entre as 

propriedades (diferentes conjuntos de cultivares de práticas agrícolas) e na paisagem 

(áreas produtivas: agricultura e pastagem; áreas naturais: fragmentos florestais e 

brejos; áreas seminaturais: áreas abandonadas em regeneração). Na escala temporal, 

a diversidade pode ocorrer por meio de plantios de cobertura, rotação de culturas, 

pousio, áreas inundáveis, quintais ou jardins florestais (KREMEN; MILES, 2012).

A conservação e a recuperação de serviços ecossistêmicos da biodiversidade 

podem acontecer com base em ações nessas diferentes escalas de tempo e espaço, 

simultaneamente. A Tabela 1 apresenta uma série de técnicas que podem contribuir 

para o aumento da biodiversidade e da provisão de diversos ecossistêmicos, em 

diferentes escalas: do interior de uma área cultivada à paisagem. A conservação da 

vegetação nativa é a ação que mais tem efeitos positivos sobre a biodiversidade. 

Somente os ecossistemas naturais, como as florestas, possuem as condições necessárias 

para abrigar as populações de espécies nativas que não se adaptam a áreas modificadas 

pelo homem. Essas áreas também são as que mais proveem serviços ecossistêmicos 

de suporte e regulação, como a qualidade físico-química dos solos, o sequestro de 

carbono, a polinização e o controle de doenças e pragas. A restauração da vegetação 

nativa em geral tem como objetivo alcançar os níveis de biodiversidade e provisão de 

serviços ecossistêmicos das áreas conservadas. Embora os efeitos positivos em relação 

ao uso anterior sejam significativos, dificilmente se alcança o mesmo nível das áreas 

conservadas, pelo menos no período de algumas décadas (BENAYAS et al., 2009). 

Serviços ecossistêmicos
Fertilizantes orgânicos 

(composto vegetal  
ou esterco)

Plantio  
consorciado Agrofloresta

Faixas de flores 
(atração de 

insetos)

Plantio 
direto

Rotação de 
culturas

Cobertura 
de culturas Pousio Plantio de 

bordadura

Conservação da 
vegetação nativa nas 

faixas marginais dos rios

Áreas 
florestais

Biodiversidade (acima e abaixo do solo) x x x x x x x x x x x

Qualidade do solo x x x x x x x x x

Manejo de nutrientes x x x x x x

Capacidade de retenção de água x x x x x

Controle de pragas x x x x

Controle de doenças x x x x x

Polinização x x x x x x x x x

Sequestro de carbono x x x x x x x x

Eficiência energética x x x x x x x

Resiliência a seca x x x x x x

Resiliência a chuvas fortes x x x x x x x x x x

Produtividade x x x x x x x x

Escala Dentro do campo Dentro do campo Dentro do campo Dentro do campo Campo Campo Campo Campo Entorno do campo Paisagem Paisagem
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Tabela 1 - Relação entre práticas agrícolas e a provisão de serviços ecossistêmicos

Fonte: Adaptado de Kremen e Miles (2012)
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Sistema agroflorestal implementado em propriedade privada no município de Porciúncula (Foto: Gustavo Stephan)



As áreas produtivas têm como objetivo maximizar a provisão de bens, principalmente 

alimentos. Quase sempre a consequência é uma simplificação do ecossistema, 

que tende a se tornar mais homogêneo nas diversas escalas temporais e espaciais 

mencionadas anteriormente. Essa homogeneização, entretanto, pode ser maior ou 

menor, a depender do sistema produtivo adotado. 

Os sistemas produtivos convencionais, monoculturas mantidas por fertilizantes 

sintéticos e pesticidas químicos, estão em um extremo. Esses sistemas têm sido capazes 

de produzir alimentos em quantidade para abastecer a população mundial, porém 

com um alto custo: degradação dos solos, perda da biodiversidade, eutrofização das 

águas superficiais e subterrâneas, emissão de gases de efeito estufa e exposição dos 

trabalhadores e consumidores a agrotóxicos. Além disso, tais sistemas têm contribuído 

para altas taxas de pobreza e perda da segurança alimentar, por meio do controle 

corporativo dos insumos agrícolas, da perda de acesso à terra e da inabilidade dos 

pequenos produtores de competir no mercado global (KREMEN; MILES, 2012). 

Porém, uma série de outros sistemas produtivos podem apresentar um melhor 

equacionamento da produção com a conservação do capital natural e da manutenção 

da provisão de serviços ecossistêmicos de regulação e suporte. A incorporação de 

práticas conservacionistas da água e do solo (Quadro 1) à agricultura convencional, 

associadamente ao manejo responsável de produtos químicos, pode proporcionar 

a manutenção ou o aumento da produtividade e a redução significativa de 

externalidades negativas, como a exportação de sedimentos, nutrientes e pesticidas 

(PRUSKI, 2009; CERDEIRA et al., 2018). A agricultura orgânica, em geral, adota boa 

parte das técnicas conservacionistas da água e do solo, como a rotação de culturas 

e a utilização de fertilizantes orgânicos, mas tende a incorporar mais elementos da 

biodiversidade (Tabela 1), como no manejo natural das pestes (como a incorporação 

de faixas de flores são incorporadas para atrair predadores naturais de pragas) e 

na diversidade dos cultivares e dos rebanhos. A produtividade é, em média, de 8% 

a 25% menor do que a da agricultura convencional. Porém, em áreas de escassez 

hídrica a produtividade pode ser maior, devido à maior capacidade de retenção de 

água dos solos orgânicos. As externalidades negativas também são menores do que na 

agricultura convencional (REGANOLD; WACHTER, 2016). 

Sistemas agroflorestais abrangem formas de uso e manejo que incorporam espécies 

lenhosas aos cultivos agrícolas e à criação de animais, incluem a agrossilvicultura 

(espécies florestais e culturas agrícolas), o silvipastoreio (espécies florestais e 

forrageiras para alimentação animal, ou espécies florestais, forrageiras e animais) e o 

agrossilvipastoreio (espécies florestais, culturas agrícolas e forrageiras para alimentação 

animal). Esses sistemas podem ser muito diferentes entre si, mas tendem a ser sistemas 

com alta diversidade de espécies – alguns podem ter diversidade comparável aos 

ecossistemas naturais, embora a diversidade muito alta, em geral, esteja associada 

a uma menor produtividade. A provisão de serviços ecossistêmicos em sistemas 

agroflorestais é bastante documentada, e são reconhecidos os efeitos positivos na 

qualidade da água, do solo e nos estoques de carbono acima e abaixo do solo. No Brasil, 

entre os sistemas agroflorestais mais comuns estão os quintais, o café sombreado e 

cacau-cabruca (PAGIOLA et al., 2007; JOSE, 2009; BEENHOWER et al., 2013). 

A manutenção e o balanceamento dos serviços ecossistêmicos de provisão, suporte, 

regulação e culturais para o bem-estar humano muito provavelmente envolvem a 

construção de uma paisagem produtiva diversa, composta por ecossistemas naturais e 

diferentes agroecossistemas. 
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espaços abertos não protegidos pelas copas – entre os pés de café ou de cítricos, por exemplo. Além de reduzir o escoamento 
superficial e a erosão, podem contribuir para manter e adicionar matéria orgânica aos solos (adubação verde). 

Cultivo em contorno - O preparo, plantio e realização de todos os 
trabalhos acompanhando as curvas de nível são indispensáveis para a 
conservação do solo, inclusive quando são adotadas práticas mecânicas. 
Somente pode ser utilizado de forma isolada em declividades de até 3% 
e com pequeno comprimento de rampa, embora a adoção de outras 
práticas edáficas e vegetativas seja sempre recomendada. 

Cultivo em faixas - É uma prática complexa que envolve plantio em 
contorno, rotação de culturas e plantios de cobertura.

Cordões de vegetação - São fileiras de plantas perenes dispostas 
em contorno, que têm a função de dividir o comprimento da rampa. 
São usadas plantas com grande densidade foliar e sistema radicular 
abundante, especialmente recomendadas para solos rasos. 

Ceifa das plantas daninhas - A ceifa consiste no corte a uma pequena altura da superfície do solo, mantendo intacto o 
sistema radicular das plantas daninhas e das plantas cultivadas. A não mobilização da camada superficial do solo e a 
manutenção de parte da cobertura contribuem para a manutenção da matéria orgânica no solo e o controle da erosão. 

Alternância de capinas - São deixadas uma ou duas faixas com cobertura vegetal logo abaixo da capinada, de maneira que 
o sedimento transportado da faixa mobilizada possa ficar retido nas faixas a jusante. 

Cobertura mortas - A cobertura morta, que inclui palha e resíduos vegetais, proporciona proteção contra o impacto das 
gotas de chuva, diminui o escoamento superficial e mantém e incorpora matéria orgânica, o que favorece a atividade 
biológica e a redução das perdas por erosão. 

Rotação de culturas - Alternância planejada de diferentes culturas em uma mesma área. Uma cultura extrai maiores 
quantidades de determinados elementos minerais do que outras, e diferentes sistemas radiculares exploram diferentes 
profundidades do solo, contribuindo para a manutenção da fertilidade natural da terra. A rotação pode causar efeitos 
positivos no controle de plantas daninhas, pragas e doenças, no teor de matéria orgânica do solo, no aumento da 
produtividade e no controle da erosão.  

Plantio direto - Realizado sem aração ou gradagem prévia do solo. A semente é colocada em um pequeno sulco aberto 
por uma plantadeira, o que mobiliza pouco o solo e mantém a cobertura promovida pelos resíduos vegetais. É um sistema 
muito eficiente no controle da erosão. 

Práticas de caráter mecânico
São estruturas artificiais para a interceptação e condução do escoamento superficial. A diminuição da energia associada ao 
escoamento reduz a capacidade de desprendimento e transporte das partículas de solo. São complementares às práticas 
edáficas e vegetativas, indispensáveis, e necessárias apenas em áreas muito chuvosas e declivosas. A necessidade dessas 
práticas deve ser analisada caso a caso. Se adotadas, é preciso muito cuidado, uma vez que erros em sua implementação e 
manutenção podem causar grandes prejuízos. 

Terraço comum - São estruturas compostas por um canal e um dique, construídas no sentido transversal à declividade 
do terreno, formando obstáculos físicos capazes de reduzir a velocidade do escoamento e disciplinar o movimento da 
água sobre a superfície. O custo de construção e manutenção é relativamente alto. Podem ser utilizados em declividade 
de 4% a 18%. 

Terraço em patamar - Utilizado em terrenos com declividade acima de 18% e abaixo de 50%, é constituído por uma 
plataforma, onde é plantada a cultura, e um talude, que deve ter um revestimento de grama ou alguma outra planta de 
cobertura. Deve apresentar uma declividade em relação ao seu interior e ser limitado por um pequeno dique, a fim de 
evitar o escoamento de água de um terraço para outro. 

Barraginhas - Pequenas barragens destinadas à contenção do escoamento superficial em uma encosta na qual já podem 
ser identificados sulcos de erosão hídrica, em áreas de exploração agropecuária. 

As práticas conservacionistas têm como objetivo: o controle da erosão hídrica por meio da redução da energia cinética 
da chuva aplicada sobre o solo; o aumento da capacidade de armazenamento de água sobre a superfície ou no perfil do 
solo; e o aumento da infiltração da água e da resistência do solo ao cisalhamento. A síntese a seguir foi baseada em Pruski 
(2009) e Zonta et al. (2012), cuja leitura é recomendada para um melhor entendimento das práticas e sua aplicação. 

Práticas de caráter edáfico
Tem como objetivo manter ou melhorar a fertilidade do solo, de maneira a garantir uma superfície com maior cobertura. 

Controle das queimadas - Embora o desenvolvimento vegetativo seja intenso após as queimadas devido aos elementos 
nutritivos e altamente solúveis presentes nas cinzas, as áreas submetidas a queimadas sucessivas ficam cada vez mais 
pobres em matéria orgânica (queimada) e em nitrogênio (volatilizado). A diminuição da fertilidade se reflete na degradação 
das culturas e na consequente exposição dos solos à ação dos processos erosivos.

Adubação verde - Forma de reposição da matéria orgânica que consiste na incorporação de plantas cultivadas para esse 
fim ou de restos de plantas forrageiras. 

Adubação química - Necessária para a reposição regular dos nutrientes retirados pelas culturas. A queda de fertilidade não 
só diminui a produtividade, como também reduz a proteção do solo pela cobertura vegetal. 

Adubação orgânica - O esterco fornece matéria orgânica e elementos nutritivos ao solo, favorecendo o desenvolvimento 
das culturas e a redução das perdas de solo e água. 

Calagem - A acidez prejudica o desenvolvimento da maior parte das plantas, a absorção de fósforo pelas plantas e o 
crescimento de microrganismos, como as bactérias fixadoras de nitrogênio. A calagem consiste na aplicação de calcário 
para correção da acidez, o que neutraliza a acidez, melhora a cobertura do solo e, consequentemente, cria condições para 
o bom desenvolvimento das plantas. 

Práticas de caráter vegetativo
São práticas que se valem da cobertura vegetal para proteger o solo contra a ação direta da precipitação, reduzindo a 
intensidade do processo erosivo.  

Conservação e restauração da vegetação nativa - As florestas nativas, entre todos os tipos de uso e cobertura do solo, são, 
geralmente, as que promovem a maior redução do escoamento superficial e da erosão. A estrutura densa, formada por 
múltiplos estratos, associada à serrapilheira e a um sistema de raízes extenso, permite a captura e a absorção das gotas 
de chuva, favorecendo a infiltração de água no solo e sua lenta liberação em velocidades não erosivas (BLANCO-CAQUI; 
LAL, 2010). A médio e longo prazo, as florestas restauradas podem exercer um papel semelhante ao das florestas nativas. 
Entretanto, é necessário adotar medidas para a manutenção da cobertura do solo nos anos iniciais de sua implementação, 
a fim de evitar a intensificação dos processos erosivos. 

Silvicultura - A plantação de florestas pode alcançar níveis de proteção do solo semelhantes ao da vegetação nativa, a 
depender do tipo de manejo. Cultivos em nível e sem queima dos restos das culturas tendem a apresentar maior eficiência 
na redução da erosão e no aumento da infiltração da água no solo. É necessário atentar para o período subsequente 
à implantação ou corte do plantio, quando há reduzida 
cobertura pelas árvores e os processos erosivos podem ser 
intensos (PIRES et al., 2006; SALGADO; JUNIOR, 2006). 

Pastagem - Quando apresentam um manejo adequado e 
uma cobertura densa do solo, as pastagens podem fornecer 
uma boa proteção contra a erosão. A adoção de práticas 
como o pastejo rotacionado (para evitar pisoteio e consumo 
intensivo) e o ressemeio periódico podem contribuir para a 
manutenção da cobertura. 

Manutenção da superfície do solo coberta - As plantas de 
cobertura são cultivadas entre os ciclos das culturas, logo 
após a colheita. Nas culturas permanentes, podem cobrir os 

Quadro 1 - Práticas conservacionistas da água e do solo

Sistema silvipastoril com espécie madeireira eucalipto 
(Foto: Idiomar Tessauro/Embrapa)

Plantação de café em contorno 
(Foto: Gustavo Stephan)

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL E PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS PARA A ATUAÇÃO DO PROJETO CONEXÃO MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

33



Propriedade rural no município de Porciúncula 
(Foto: Gustavo Stephan)



Conservação e 

recuperação  

de serviços  

ecossistêmicos  

do clima

Atualmente, não há mais dúvidas de que a temperatura média da superfície do planeta tem aumentado, e de que este 

aumento tem influenciado a dinâmica do clima, gerando mudanças no regime das chuvas, no nível do mar, nos ciclos 

biogeoquímicos e na ocorrência de eventos extremos como secas e inundações (STOCKER et al., 2013). A principal 

causa desse aquecimento é a intensificação da emissão de gases de efeito estufa (GEE) por atividades humanas, como 

o CO2 (gás carbônico) liberado pela queima de combustíveis fósseis e pela mudança do uso da terra, e o N2O (óxido 

nitroso) e o CH4 (metano) produzidos pela agropecuária (BRASIL, 2016). 

No Brasil, o desmatamento, a calagem (adubação com cal) e a queima de resíduos florestais têm se mantido como as 

principais fontes de emissões brutas (42% em 2014). No entanto, a ocorrência de mudanças para usos que removem 

os GEE da atmosfera, como a regeneração natural de áreas de pastagem e a manutenção dos estoques existentes nas 

florestas naturais, contrabalança as emissões, resultando em uma emissão líquida correspondente a 19%, menor que 

as do setor energético e da agropecuária (OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2016). Esses números, além de mostrarem como 

mudanças no uso da terra têm grande potencial para influenciar as emissões de GEE, ressaltam a importância da 

conservação e da restauração das florestas e de outros ambientes naturais. 

Os ecossistemas podem exercer um importante papel tanto na mitigação quanto na adaptação a essas mudanças. 

Com relação à mitigação, busca-se a manutenção ou o aumento dos estoques de carbono, bem como a diminuição das 

emissões de GEE. O objetivo é evitar o aumento da concentração de gases estufa na atmosfera e o agravamento da 

interferência no sistema climático, que pode ter efeitos bastante negativos sobre os ecossistemas e, consequentemente, 

sobre as populações humanas, em particular as mais vulneráveis (EDENHOFER et al., 2014). As mudanças climáticas 

são um fenômeno global, em que as ações de cada agente interagem e se somam. A mitigação, portanto, depende da 

cooperação em diversos níveis, do local ao internacional. É nesse contexto que se justifica o financiamento de fontes 

internacionais a projetos como o Conexão Mata Atlântica, que envolvem ações de conservação e restauração de 

florestas, consideradas importantes estoques de carbono, quando maduras, e sumidouros, quando em crescimento. A 

conversão produtiva também pode ter um papel fundamental na redução das emissões em áreas agrícolas (mediante 

a adoção de técnicas que emitam menos GEE), no aumento do sequestro e dos estoques de carbono (os solos, principal 

estoque terrestre, tendem a estocar mais carbono quando manejados adequadamente) e na conservação e restauração 
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de florestas (o aumento da produtividade pode 

diminuir a necessidade de expansão ou manutenção 

das áreas agrícolas, particularmente as de baixa 

produtividade). 

No que se refere à adaptação às mudanças climáticas, 

é fundamental o desenvolvimento da capacidade 

dos sistemas sociais, econômicos e ambientais de se 

reorganizarem e responderem às mudanças de forma 

a manterem suas estruturas, identidades e funções. 

Nesse contexto, são necessários o fortalecimento 

das comunidades rurais e a conservação ou 

recuperação dos ecossistemas de forma a assegurar 

os serviços ecossistêmicos de suporte e regulação, 

como os relacionados ao solo e aos recursos hídricos 

(EDENHOFER et al., 2014).
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Nuvens carregadas anunciam a 
precipitação de chuva em Valença  
(Foto: Gustavo Stephan)



Aumento e manutenção dos estoques de carbono  

e diminuição das emissões 

As principais fontes de emissão de GEE associadas à agropecuária resultam 

do desmatamento (para a abertura de novas áreas agrícolas ou pastagens), da 

fermentação entérica (do rebanho bovino, embora suínos, aves e outros animais 

também tenham uma pequena contribuição), do manejo dos solos agrícolas, do 

manejo dos dejetos e da queima de resíduos (oBSerVaTÓrIo do CLIMa, 2016). A 

seguir, essas questões serão discutidas em sua relação com as principais atividades 

agropecuárias da região: a pecuária e as lavouras temporárias. 

Pecuária

Estima-se que metade das emissões de GEE do Brasil seja decorrente da 

pecuária, direta ou indiretamente. Por conta disso, a pecuária é o setor com o 

maior potencial para mitigação da emissão de GEE no país (BUSTaManTe et 

al., 2012). 

O desmatamento e a queima de resíduos florestais resultantes do avanço das fronteiras 

agrícolas podem ser evitados por meio do aumento da produtividade de áreas de 

pastagem já existentes. É o caso das microbacias atendidas pelo projeto Conexão Mata 

Atlântica, que são áreas de uso agropecuário consolidado, onde a cobertura vegetal 

mudou muito pouco nos últimos 40 anos. A atual produção de leite e carne poderia ser 

mantida, ou até aumentada, com a utilização de uma área reduzida. As áreas restantes, 

principalmente as que se encontram em áreas de preservação permanente ou de uso 

restrito, poderiam ser destinadas à regeneração natural, possibilitando um maior 

acúmulo de carbono na biomassa acima do solo.

Para alcançar essa maior produtividade, poderiam ser adotadas práticas como o 

pastejo rotacionado, a utilização de cercas elétricas, a seleção de espécies de maior 

qualidade nutricional e adequadas às condições ambientais, a incorporação de 

leguminosas, a introdução de sistemas mistos e o melhoramento genético dos animais 

(STraSSBUrG et al., 2014). 

As técnicas que contribuem para o aumento da produtividade frequentemente 

também contribuem para a mitigação das emissões: pastagens bem conservadas 

tendem a acumular mais carbono no solo, ao passo que animais selecionados e com 

alimentação de qualidade podem engordar em menos tempo ou produzir mais leite, 

o que reduz a emissão de origem entérica (UrQUIaGa et al., 2010; BUSTaManTe et 

al., 2012). A incorporação de leguminosas (forrageiras, arbustivas ou arbóreas), por 

exemplo, está associada a um maior aporte de nitrogênio e ao aumento da atividade 

biológica, o que favorece o acúmulo de carbono no solo. A maior digestibilidade 

e qualidade nutricional, por outro lado, podem mitigar a produção de metano de 

origem entérica (BarCeLLoS et al., 2008).

O fogo utilizado na manutenção das pastagens é outra importante fonte de gases 

e partículas poluentes e de efeito estufa que podem ter um impacto significativo 

na atmosfera e no clima. Logo, a eliminação do fogo no manejo das pastagens 

tem um importante papel na mitigação de emissões relacionadas à pecuária 

(BUSTaManTe et al., 2012). 
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Os resíduos produzidos pelo gado também são fontes 

significativas de gases estufa, em particular metano, 

óxido nitroso e amônia. A maior parte das emissões 

ocorre no momento da aplicação do esterco e seus 

derivados como adubo (CoSTa-JUnIor et al., 2015). 

Uma aplicação no momento e na forma adequados 

– abaixo da superfície, no momento em que houver 

demanda pelas plantas e evitando os períodos de 

chuva – pode minimizar as emissões relacionadas ao 

nitrogênio (herrero et al., 2016). O uso do biogás e do 

esterco, no lugar de combustíveis fósseis e fertilizantes 

nitrogenados, também apresenta alto potencial de 

mitigação (CoSTa-JUnIor et al., 2015). 

Por fim, é importante atentar para medidas da porteira 

para fora. A implantação de melhorias na organização 

e na transparência das cadeias de produção e de 

comercialização são essenciais para agregar valor e, 

quem sabe, sustentar e estimular a adoção da pecuária 

de baixo carbono (BUSTaManTe et al., 2012). 
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O manejo das pastagens influencia os estoques de carbono do solo. Rebanho em Cambuci (Foto: Gustavo Stephan)



Agricultura

A maior parte das emissões diretas da agricultura 

está associada ao manejo de resíduos e à utilização 

de fertilizantes nitrogenados nos solos. O nitrogênio 

aplicado aos solos pode ser eliminado por meio 

dos processos microbianos de nitrificação e 

desnitrificação sob a forma de óxido nitroso (N2O), 

um gás estufa muito mais potente do que o gás 

carbônico. Essa eliminação, entretanto, não é linear: 

a cada unidade adicional de fertilizante aplicada, a 

tendência é que seja maior a emissão de óxido nitroso 

e menor o ganho em produção. Isso acontece porque 

o nitrogênio que tende a ser eliminado na forma de 

óxido nitroso é aquele aplicado em excesso, que não 

é aproveitado pelas plantas. Desta relação decorre a 

importância de aplicar o fertilizante adequadamente 

para cada cultura e cada condição ambiental. A 

aplicação adequada (o que envolve quantidade, 

tempo e técnica) também reduzirá a contaminação do 

lençol freático por nitrato, a eutrofização dos corpos 

d’água superficiais, a poluição do ar decorrente da 

volatilização da amônia e do óxido nítrico (NO), 

bem como a possibilidade de acidificação do solo 

e de um impacto negativo sobre a biodiversidade 

devido à deposição atmosférica de nitrogênio reativo 

(MUeLLer et al., 2014; GerBer et al., 2016). 
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Sistemas produtivos como a agrofloresta conservam os resíduos e favorecem o sequestro de carbono pelo solo. (Foto: Rio Rural/Seappa)



A utilização de esterco e/ou da fixação biológica por leguminosas também pode 

minimizar a emissão de gases estufa. Os fertilizantes sintéticos demandam muita 

energia para sua produção, que frequentemente é originada de combustíveis fósseis. 

Por exemplo, na China, um dos maiores produtores mundiais de fertilizantes, a 

energia utilizada nas fábricas é produzida em usinas termelétricas de baixa eficiência 

a partir do carvão mineral, que, além do gás carbônico (CO2) produzido no processo 

de queima, emite metano (CH3) na mineração. As fábricas que produzem amônia 

e, posteriormente, a transformam em ureia também são pouco eficientes no uso 

de energia (ZHANG et al., 2013). É necessário considerar, ainda, as emissões e o 

desperdício originados pelo transporte (oBSerVaTÓrIo do CLIMa, 2016). 

A atividade agrícola também apresenta boas possibilidades para o aumento dos 

estoques de carbono, principalmente quando o solo se encontra muito abaixo do 

seu ponto de saturação de carbono (BaYer et al., 2011). O acúmulo de carbono no 

solo é resultado das taxas de deposição e decomposição dos resíduos orgânicos a 

ele adicionados (BoddeY et al., 2012). Essas taxas são resultado das características 

edafoclimáticas e intrínsecas do solo, assim como do preparo da terra e do sistema 

de cultura. Por exemplo, solos argilosos tendem a acumular mais carbono do que 

solos arenosos, uma vez que a argila favorece a estabilização da matéria orgânica 

em agregados (BaYer et al., 2011). Solos de drenagem limitada também têm maior 

capacidade de acumulação, uma vez que a oxidação da matéria orgânica não se 

completa devido à limitação de oxigênio (O2) (UrQUIaGa et al., 2010). 

Os estoques em áreas de vegetação nativa tenderão a estar próximos do máximo 

possível para aquelas condições de solo e edafoclimáticas, a menos que haja alguma 

limitação de nutrientes. Após a conversão do sistema natural em agrícola, o solo 

tende a perder carbono, por diversas razões: espécies perenes retornam maiores 

quantidades de carbono ao solo do que as anuais; a taxa de decomposição aumenta 

em razão do maior revolvimento do solo e do maior aporte de nitrogênio; e a erosão 

e a alteração da estrutura do solo se intensificam devido à retirada da cobertura e à 

quebra dos agregados (BODDEY et al., 2012). 

A redução das emissões de gases estufa e o aumento dos estoques de carbono na 

agricultura não são processos simples e dependem do conhecimento acerca dos 

processos químicos, físico-químicos e biológicos associados à dinâmica da matéria 

orgânica e à sua relação com o ciclo do nitrogênio (UrQUIaGa et al., 2010). 

O manejo conservacionista, que combina menor mobilização do solo, manutenção de 

uma cobertura permanente do solo com resíduos das plantações, rotação de culturas 

e a substituição de monocultivos por policultivos, tende a favorecer o sequestro de 

carbono, desde que haja um bom gerenciamento do nitrogênio (UrQUIaGa et al., 2010; 

BoddeY et al., 2012). 

Desta forma, práticas como as incentivadas pelo Plano Setorial de Mitigação e de 

Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa 

Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC) do governo federal – plantio direto, 

integração lavoura-pecuária-floresta, sistemas agroflorestais e fixação biológica de 

nitrogênio – podem contribuir para a recuperação de áreas degradadas e para um 

balanço favorável de carbono e outros gases estufa (BaYer et al., 2011; BraSIL, 2012). 
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Adaptação às mudanças climáticas

Apesar do desenvolvimento técnico, o setor agropecuário ainda é bastante 

sensível às variações climáticas. Os ciclos de seca e enchentes do El Niño - 

Oscilação Sul, por exemplo, podem influenciar de forma significativa a produção 

agrícola. Esta sensibilidade do setor torna necessário, portanto, buscar maneiras 

que possibilitem a adaptação do setor às mudanças climáticas. É importante 

ressaltar que a adaptação às mudanças climáticas abrange a gestão de riscos de 

forma ampla. Ou seja, favorece a construção de uma maior resiliência social, 

ambiental e econômica diante de qualquer tipo de mudança – de variações 

climáticas não relacionadas ao aquecimento global a variações de mercado 

(hoWden et al., 2007; aLBerTo et al., 2006). 

Ao contrário da mitigação, que depende de ações globais, a adaptação é local. O 

primeiro passo é a redução da vulnerabilidade e da exposição à variabilidade 

climática existente (FIELD et al., 2014). Os Planos Municipais de Saneamento de 

Barra do Piraí e Valença abordam a precariedade dos sistemas de abastecimento 

de água, do esgotamento sanitário e da drenagem de águas pluviais. Os sistemas 

de abastecimento e saneamento existentes não alcançam toda a população, e 

a água dos rios, poços e nascentes apresenta baixa qualidade, principalmente 

depois de períodos de chuva. São relatados também alagamentos, deslizamentos e 

assoreamento dos rios (AGEVAP, 2014b; BARRA DO PIRAÍ, 2015). A situação atual, 

que já é insatisfatória, pode se agravar em um contexto de mudanças climáticas. 

A partir desse reconhecimento, é necessário construir estratégias adaptativas que 

considerem as possibilidades de mudanças incrementais e transformativas, sociais 

(educação, acesso à informação e comportamento), institucionais (econômicas, 

legais e governamentais) e na infraestrutura (cinza, verde, tecnológica e de 

serviços) (FIELD et al., 2014). 
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PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS 
PARA A IMPLANTAÇÃO  

DO PROJETO



Rio Paraíba do Sul entre os munícipios Carmo, no Rio de Janeiro (esq.), 
e Além Paraíba, em Minas Gerais (Foto: Gustavo Stephan)



Em um projeto com uma área de atuação tão abrangente, como é o caso do projeto Conexão Mata Atlântica, é 

fundamental estabelecer um processo de priorização que possibilite a concentração e a coordenação das ações para 

o alcance de resultados perceptíveis e/ou mensuráveis. Para isso, buscou-se definir as áreas com maior probabilidade 

de sucesso na implementação das ações e que contribuíssem, de fato, para a conservação e recuperação dos serviços 

ecossistêmicos. Como o sucesso das ações e o alcance das resultantes ambientais dependem de vários fatores 

ambientais, sociais, econômicos e políticos, que incidem de diferentes maneiras sobre o espaço geográfico, a definição 

das áreas de intervenção foi planejada em quatro etapas e materializadas em diferentes escalas, por meio de diferentes 

instrumentos (Tabela 2). 

Na primeira etapa, foram definidas as áreas de atuação do projeto no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo foi selecionar 

microbacias em que as ações fossem necessárias, possíveis e tivessem uma boa chance de sucesso em sua implementação 

e em seus resultados, considerando aspectos ambientais e políticos. A seleção foi discutida com base no mapeamento da 

disponibilidade de habitats – que levou em conta a abordagem de Banks-Leite et al. (2014), – no mapeamento de áreas 

prioritárias para a conservação da flora endêmica, elaborado pelo Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora), 

na importância dos fragmentos florestais para a conectividade (PASCUAL-HORTA; SAURA, 2006), na existência de projetos 

anteriores e de parcerias já estabelecidas. Esses laços – com a população local, instituições, associações, poder público – 

são essenciais para os processos de mobilização, adesão e desenvolvimento do projeto. 

Na segunda etapa, as microbacias foram subdivididas em bacias ainda menores, as nanobacias. Estas unidades foram 

hierarquizadas e utilizadas como critério de priorização das propostas habilitadas no edital. O objetivo era concentrar 

as ações em áreas onde pudesse haver uma maior efetividade na conservação e recuperação de serviços relacionados 

à biodiversidade e ao clima. 

A terceira etapa teve como objetivo indicar ações e áreas a serem priorizadas nos projetos técnicos: conservação, 

restauração ou uso adequado e sustentável das áreas de faixa marginal, topo de morro, encostas declivosas e entorno 

dos remanescentes florestais. 
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O processo de priorização de áreas foi desenvolvido no sentido de promover 

a intervenção em determinadas propriedades rurais. Mas a escolha do tipo de 

intervenção e sua alocação cabe ao produtor rural, com base nas suas expectativas 

para aquele território que é de sua propriedade e fornece o sustento de sua família. 

O projeto Conexão Mata Atlântica busca influenciar essa escolha explicitamente, por 

meio da divulgação e demonstração dos benefícios que podem ser obtidos a partir 

de ações que promovam a conservação e recuperação dos serviços ecossistêmicos e 

da disponibilização de apoio técnico para o planejamento e implementação dessas 

ações. A quarta etapa busca apresentar alguns subsídios para o planejamento 

conservacionista da propriedade rural, que poderá se concretizar de acordo com o 

interesse e expectativas do produtor rural.   Tabela 2 - Síntese da metodologia de priorização de áreas  

para a implantação das ações do projeto

Nome Seleção de microbacias Hierarquização de nanobacias Indicação de áreas prioritárias Planejamento conservacionista da propriedade rural

Representação espacial

Função
Seleção de microbacias para o projeto  

Conexão Mata Atlântica
Priorização de setores das microbacias

Indicação de áreas para a implantação das ações de 
conservação, restauração e conversão produtiva nas 

propriedades rurais

Conservação do capital natural da propriedade rural 
para a geração de benefícios para o produtor e para 

a coletividade

Instrumento Edital Edital Projeto técnico Projeto técnico

Aspectos avaliados

Social (favorecimento da mobilização, adesão e 
desenvolvimento do projeto)

Técnico (condições ambientais para o desenvolvimento 
do projeto)

Técnico (conservação dos mananciais e da 
biodiversidade regional a longo prazo)

Técnico (conservação dos solos, da água e da 
biodiversidade local a curto prazo e aumento do 

sequestro e dos estoques de carbono)

Técnico (aspectos analisados pelo técnico 
responsável pelo projeto) e pessoal/técnico (análise, 

considerações e decisões do produtor rural)

Unidade Microbacia Nanobacia Área prioritária Propriedade rural

Fonte: Elaborada pelos autores

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL E PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS PARA A ATUAÇÃO DO PROJETO CONEXÃO MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

45



Seleção das 

microbacias

A primeira fase da priorização correspondeu à escolha das microbacias. Considerando que as metas do projeto 

correspondem a 750 hectares de restauração, 1.500 hectares de conservação e 1.500 hectares de conversão produtiva, 

se as ações fossem implementadas de modo disperso por toda a área do estado (mais de 4 milhões de hectares), não 

resultariam em nenhum impacto perceptível. No entanto, quando a área de atuação é limitada a 53 mil hectares (a soma 

da área de todas as microbacias alvo do projeto), as ações passam a corresponder a 7% da área total, possibilitando a 

distribuição dessas ações de forma que exerçam alguma influência na prestação de serviços ecossistêmicos.  

A priorização nessa escala teve como objetivo identificar microbacias em que as ações de conservação, restauração e 

conversão produtiva fossem necessárias, possíveis e apresentassem uma boa chance de sucesso em sua implementação 

e em seus resultados. As microbacias correspondem a unidades criadas no âmbito do programa Rio Rural e 

consideram critérios físicos (a área drenante de um rio), sociais (a distribuição no território das comunidades rurais) e 

políticos (limites municipais). 

A escolha das microbacias foi discutida com base nos mapeamentos de porcentagem de área preservada classificada 

por valores limiares (BanKS-LeITe et al., 2014) (Mapa 2), semelhante ao mapeamento de disponibilidade de habitats 

que será apresentado no Diagnóstico Socioambiental. Também foram considerados os mapeamentos de áreas 

prioritárias para a conservação da flora endêmica (Mapa 3), elaborados pelo Centro Nacional de Conservação da Flora 

(CNCFlora), do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e os fragmentos florestais mais importantes para a conectividade 

(com base na teoria dos grafos) (PASCUAL-HORTA; SAURA, 2006). Além dessas informações, foi considerada a existência 

de projetos e programas ambientais, pois uma mobilização prévia e o estabelecimento de parcerias contribuem de 

forma significativa para o desenvolvimento do projeto.   

A análise do mapeamento de porcentagem de área preservada teve como objetivo identificar microbacias que 

apresentassem trechos com mais de 40% de área preservada (com maiores chances de apresentar flora e fauna nativa 

diversificada e capaz de se beneficiar das ações de conservação e de colonizar as áreas restauradas); áreas com 

20% a 40% (em que a porcentagem de área preservada se encontra próxima do limiar em que as espécies florestais 

especialistas perdem a dominância para espécies generalistas; áreas onde é especialmente importante evitar a perda 
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de vegetação; e áreas que poderiam se beneficiar 

de ações de restauração). As microbacias (Rio das 

Flores) ou o conjunto de microbacias (Ouro/Varre-Sai 

e Coleginho/Valão Grande I/Valão Grande II) atendem 

a esse critério. Representam também paisagens com 

estruturas bem diferentes: as microbacias do Valão 

Grande e dos córregos Coleginho e Olho d’Água são 

as que apresentam a maior área com menos de 20% 

de cobertura vegetal; as microbacias Varre-Sai e Ouro 

(nos municípios de Varre-Sai e Porciúncula) são as 

que apresentam a maior área na faixa dos 20% a 40%; 

e a microbacia Rio das Flores (em Valença e Barra do 

Piraí) possui as três classes bem representadas. 

O mapeamento de importância dos fragmentos 

florestais para a conectividade, realizado apenas 

para a Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, foi 

fundamental para a escolha das microbacias do Valão 

Grande, onde está localizado o remanescente da Serra 

do Monte Verde. A inclusão da microbacia Córregos 

Coleginho e Olho d’Água, contígua às microbacias do 

Valão Grande, foi impulsionada por sua prioridade 

extremamente alta no mapeamento de áreas 

prioritárias para a conservação da flora endêmica 

(Mapa 3), apesar da pouca cobertura florestal. 

Divisor de drenagem da microbacia Rio das Flores no 
município de Valença (Foto: Gustavo Stephan)
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Hierarquização das 

nanobacias

As microbacias foram divididas em áreas ainda menores, que foram chamadas de “nanobacias” (Mapas 4, 5 e 6). As 

nanobacias foram delimitadas com base em critérios físicos e correspondem às áreas que drenam para um rio ou 

um trecho de rio. Essas unidades foram classificadas de acordo com a sua provável contribuição para mananciais 

de abastecimento público (Quadro 2) e para o uso agropecuário e, também, conforme a possibilidade de ações de 

restauração ou conservação terem maior efetividade na recuperação de serviços da biodiversidade e do clima. 

Para avaliar a contribuição para os mananciais, foram delimitadas as áreas de contribuição hidrográfica dos açudes e 

das captações para abastecimento público das sedes distritais e municipais. O valor atribuído à área foi determinado 

pela quantidade de açudes ou captações para os quais a área contribui, sendo dado um peso maior para as captações 

para abastecimento público1 (Mapas 21, 34 e 47).

A análise da efetividade das ações foi realizada a partir da mesma base teórica do mapeamento de área preservada 

classificada por valores limiares (Mapa 2). A principal diferença é que a porcentagem de cobertura vegetal foi 

calculada para o entorno de cada célula (pixel), considerando distâncias de 250 metros a 10.000 metros (Mapas 15, 28 

e 41). Essa forma de cálculo oferece um maior detalhamento espacial e busca representar processos essenciais para a 

conservação da biodiversidade que acontecem em escalas diferentes. 

O cruzamento dessas duas informações, com igual peso, resultou no ordenamento das nanobacias em uma escala 

de zero a 10 de prioridade para a implantação das ações (Figura 6 e Mapas 4, 5 e 6). Os valores mais altos estariam 

associados às nanobacias em que as ações teriam mais chance de terem sucesso e serem efetivas na recuperação dos 

serviços ecossistêmicos associados à biodiversidade e ao carbono. 

Esse mapeamento foi incluído no edital de seleção pública como critério de hierarquização das propostas, com o 

objetivo de incentivar a implementação das ações nos locais com maior probabilidade de sucesso e efetividade. 

1. Aos açudes, foi atribuído o valor 1; à sede municipal, foi adicionado o valor correspondente à soma de todos os açudes e captações para abastecimento público do conjunto de 
microbacias; e, às sedes distritais, foi adicionado o valor dessa soma dividido por 2,5. 
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Figura 6 - Mapeamento da importância para a conservação da 

biodiversidade e dos recursos hídricos, cruzados para a geração de 

hierarquização das nanobacias. Os valores mais altos representam 

as nanobacias de maior importância para a conservação
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Quadro 2 - Mananciais de abastecimento

Mananciais de abastecimento público são fontes de água doce, superficial ou 
subterrânea, utilizadas para o consumo humano e para o desenvolvimento de atividades 
econômicas. O Atlas dos Mananciais do Estado do Rio de Janeiro define como áreas de 
interesse para a proteção e recuperação dos mananciais (AIPMs) as áreas drenantes 
aos pontos de captação de água superficial de mananciais de abastecimento público. 
Essas áreas são delimitadas pelo respectivo divisor de águas, cujo escoamento 
superficial converge para o seu interior, sendo captada pela rede de drenagem na qual 
ocorre a captação de água (INEA, 2018). 
Os pontos de captação das sedes municipais e suas respectivas AIPMs foram 
delimitados e sistematizados pelo Inea (2018), e a inclusão das informações sobre as 
captações distritais está em andamento. Porém, a maior parte da área rural, como os 
dados do IBGE demonstram, não é abrangida pela rede geral. Nessas áreas, a captação 
é difusa. Cada propriedade, ou conjunto de propriedades, realiza a captação de água 
para consumo humano ou para a atividade agropecuária por meio de poços, açudes 
ou diretamente dos rios e nascentes. A dependência de nascentes e pequenos rios, 
sujeitos à variabilidade na vazão, e a ausência de um sistema que suporte a gestão dos 
recursos hídricos tornam a população rural mais vulnerável à escassez hídrica. Por esta 
razão, a recuperação dos serviços ecossistêmicos hídricos é especialmente importante 
para a população rural. Embora não haja informação a respeito da localização 
dessas pequenas captações, os açudes – em geral, utilizados no âmbito da atividade 
agropecuária – podem ser visualizados a partir de imagens de satélite. Os açudes foram 
mapeados na escala 1:3.000, e para cada açude ou captação foi delimitada uma área 
drenante – ou seja, toda a área a montante do ponto. O valor de cada área drenante 
foi atribuído com base no número de açudes ou captações para o qual contribui, 
sendo dado um valor mais alto para as captações das sedes municipais (equivalente 
ao total de açudes) e distritais (equivalente a 40% desse valor). Os mapas de uso da 
água buscam mostrar a distribuição dos açudes e das captações para abastecimento 
público (sedes e distritos) existentes nas microbacias, além de identificar as áreas mais 
relevantes para ações de conservação ou recuperação, considerando o uso da água. 

Fonte: Elaborada pelos autores
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Indicação de áreas 

prioritárias para a 

implantação das ações

Este mapeamento tem como objetivo indicar as áreas das propriedades rurais em que as ações de restauração, 

conservação e conversão produtiva mais poderiam contribuir para a recuperação dos serviços ecossistêmicos. As 

indicações partem da necessidade de adequação às normas da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), mas não se 

restringem às obrigações legais, porque estas não são suficientes para a recuperação dos serviços ecossistêmicos. 

Como exposto a seguir, a conservação, restauração ou uso adequado e sustentável das áreas de faixa marginal, topo 

de morro e encostas declivosas é essencial para a conservação do ciclo hidrológico e dos solos, o que é a base para o 

aumento da capacidade de sequestro e estoque de carbono. Além disso, a restauração ou o uso adequado do entorno 

dos remanescentes podem contribuir muito para a sua conservação. 

Área de Preservação  
Permanente (APP) do 
manancial Córrego Santa Cruz 
no município de Varre-Sai  
(Foto: Gustavo Stephan)
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Topos de morro

Os topos de morro têm papel fundamental na regulação do ciclo hidrológico. 

A água que se precipita nas áreas mais altas de uma bacia hidrográfica 

tende a fluir para as partes mais baixas. Se há cobertura vegetal, a água 

é interceptada e chega ao solo com pouca velocidade, o que aumenta a 

probabilidade de sua infiltração no solo e a chegada ao lençol freático. 

Quando não há cobertura e as gotas de chuva caem diretamente sobre o 

solo, a uma velocidade muito maior, o processo de infiltração não é tão 

eficiente e ocorre a desagregação das partículas de solo. A água contendo 

essas partículas tende, então, a escoar pela superfície – em alta velocidade, 

pois não há cobertura vegetal para interceptar o fluxo –, ocasionando o 

processo erosivo e a degradação dos solos (TaMBoSI, 2015). 

A conservação e a restauração ou o manejo adequado das áreas 

produtivas em áreas de topo de morro, além de favorecerem a 

conservação dos solos e a manutenção do nível dos rios, podem 

diminuir a probabilidade de ocorrência de eventos extremos, como 

deslizamentos, inundações e enxurradas.

A Lei nº 12.651/2012 protege uma parcela muito pequena dos topos de 

morro2, muito provavelmente insuficiente para a manutenção dos serviços 

ambientais referidos no parágrafo anterior. É por essa razão que as áreas 

prioritárias incluem não apenas os topos de morros delimitados conforme a  

Lei nº 12.651/2012 e a Resolução Inea nº 93/2015, mas todas as áreas que tenham 

uma diferença de altura de mais de 50 metros em relação ao entorno. Nesses casos, 

não há obrigação de restauração ou conservação das florestas, mas essas ações 

são recomendadas, assim como o manejo adequado das áreas produtivas. Para o 

manejo adequado, é fundamental a adoção de técnicas conservacionistas do solo e 

da água, como a manutenção de uma boa cobertura do solo de forma permanente 

(CaLeGarI; CoSTa, 2009).

2. Os critérios do art. 4°, inciso IX, da Lei nº 12.651/2012 abrangem uma parte bastante reduzida dos topos de morro. Além disso, 
o art. 61-A não obriga a restauração dos topos em que o uso consolidado é anterior a 22 de julho de 2008. 

Áreas de topo de morro 
conservadas podem contribuir 
para a recarga dos mananciais 

(Foto: Gustavo Stephan)
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Encostas declivosas

A proteção das encostas, principalmente de sua parte mais alta, associadamente 

aos topos de morro, é fundamental para o controle do processo erosivo e para a 

diminuição da suscetibilidade a movimentos de massa. A cobertura vegetal das 

encostas pode diminuir a energia cinética da chuva, aumentar a capacidade de 

armazenamento e infiltração da água e diminuir a distância percorrida e a velocidade 

do escoamento superficial (IGAM, 2014). 

De forma geral, quanto maior a declividade, mais restritas são as possibilidades 

de uso e mais complexas são as práticas necessárias à conservação do solo 

e da água. A Lei nº 12.651/2012 considera como de preservação permanente 

as áreas com declividade superior a 45°, e como de uso restrito as áreas com 

inclinação entre 25° e 45°, Ou seja, não é permitido o uso das áreas com mais 

de 45° de inclinação (com exceção do uso consolidado anterior a 2008), ao 

passo que, nas áreas com inclinação entre 25º e 45°, são permitidas atividades 

agrossilvipastoris, desde que observadas boas práticas agronômicas. 

O mapeamento de áreas prioritárias considerou as recomendações legais, uma vez que 

essas são as áreas mais frágeis. Porém, é importante destacar que é necessário adotar 

práticas de conservação da água e do solo em declividades muito inferiores a 25°, e 

que os usos mais adequados para as áreas com declividade entre 25° e 45° são aqueles 

que não exigem a retirada da vegetação nativa, como o extrativismo ou o turismo. 

Segundo IGaM (2014, com base em Rio Grande do Sul, 1983), no caso das culturas 

anuais, é recomendada a utilização de medidas simples de controle da erosão a partir 

de 3% de declividade (aproximadamente 2°) e medidas intensivas a partir de 5% 

(aproximadamente 3°). Em áreas com declividade de 12% a 20% (aproximadamente 

7° a 11°), não é recomendado o cultivo continuado e regular de culturas anuais, mas 

podem ser implantadas culturas permanentes, pastagens ou silvicultura. Em declives 

de 20% a 40% (aproximadamente 11° a 22°), é necessário um controle constante da 

erosão até para as culturas permanentes, pastagens e silvicultura. E, acima de 40% 

(ou 22°), a suscetibilidade à degradação por erosão é muito alta, sendo essas terras 

mais adequadas para a conservação ou restauração das florestas e para usos que não 

dependam da retirada da vegetação nativa. Produzir nessas áreas não é impossível, 

mas são necessárias diversas medidas de controle da erosão. 

Em encostas declivosas, a conservação da vegetação 
nativa ou a adoção de práticas conservacionistas 
da água e do solo são essenciais para evitar 
a erosão intensa (Foto: Gustavo Stephan)
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Faixas marginais

A vegetação ripária tem um papel importante 

em uma diversidade de processos ecológicos. A 

vegetação pode propiciar o microclima adequado, 

fornecer alimento e funcionar como habitat para 

a fauna aquática; pode conferir maior estabilidade 

aos canais, reduzindo sua erosão e o assoreamento, 

além de atuar como barreira para nutrientes e 

contaminantes provenientes das partes mais altas 

da bacia (TAMBOSI, 2015). Por essas razões, a 

proteção das faixas marginais pode contribuir para a 

manutenção da qualidade da água, se associada a um 

manejo adequado da bacia (MULLER et al., 2016). 

A Lei nº 12.651/2012 permite a manutenção do 

uso das faixas marginais em áreas de preservação 

permanente onde este já se encontrava consolidado 

anteriormente a 2008, desde que mantida uma faixa 

mínima de vegetação ripária. Mesmo na ausência 

de obrigatoriedade, recomenda-se a restauração das 

áreas não conservadas nesta faixa de 30 metros (rios 

de até 10 metros de largura) ou de 50 metros (rios 

de 10 a 50 metros de largura), ou a adoção de um 

manejo conservacionista da água e dos solos, com 

cuidado na aplicação de fertilizantes e defensivos. Por 

essas razões, a proteção das faixas marginais pode 

contribuir para a manutenção da qualidade da água, 

se associada a um manejo adequado de toda a área da 

bacia (MULLER et al., 2016).

Faixa marginal em trecho do Rio Muriaé no município de Italva (Foto: Gustavo Stephan)
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Entorno de fragmentos florestais

A estrutura e a composição dos fragmentos florestais podem ser muito influenciadas 

pelo manejo da matriz que os cerca. A intensidade do uso, a ocorrência de fogo, a 

introdução de espécies exóticas e a diferença abrupta na estrutura da vegetação 

podem causar a degradação dos fragmentos florestais, tanto por alterar as condições 

ambientais nas bordas dos remanescentes (efeito de borda) quanto por dificultar a 

movimentação dos animais e a dispersão de sementes e propágulos (GaSCon et al., 

2000; preVedeLLo; VIeIra, 2010).

O uso menos intenso que resulta em uma estrutura mais próxima da existente nas 

florestas tropicais pode favorecer o desenvolvimento de florestas mais maduras. 

Esse efeito pode ser especialmente importante em regiões onde a maior parte da 

cobertura florestal se encontra dispersa em pequenos fragmentos, inteiramente 

sujeitos ao efeito de borda. 

Por essa razão, é recomendada a restauração florestal com espécies nativas ou a 

conversão produtiva da faixa de 50 metros (ou mais) do entorno dos fragmentos 

florestais. A eliminação do uso do fogo nessa área, associada ao uso de aceiros em 

áreas mais distantes, pode ter efeitos bastante positivos. É importante também buscar 

substituir - e evitar introduzir – espécies que possam apresentar comportamento 

invasor, como a braquiária (Brachiaria spp.) e a leucena (Leucaena leucocephala). 

Animais domésticos, como gatos e cachorros, também podem ter efeitos negativos 

sobre a fauna, devido à predação e à competição com as espécies nativas, devendo ser 

mantidos longe dos fragmentos florestais sempre que possível. A adoção de sistemas 

com uma estrutura semelhante à da floresta, como sistemas silvipastoris, agroflorestas 

e a silvicultura em consórcio com espécies nativas, pode suavizar o efeito de borda 

e aumentar a heterogeneidade e a permeabilidade da paisagem, principalmente 

se estiverem associados a uma menor intensidade de manejo. A intensidade é um 

aspecto importante, já que a agricultura tende a causar um impacto maior nos solos 

e na estrutura e composição da floresta adjacente ou que a sucede do que a pecuária 

(BARROS, 2006; UZEDA et al., 2011). 

As nascentes, embora sejam áreas de preservação permanente, não se encontram 

nesse mapeamento por duas razões: a primeira é que as nascentes, em geral, não estão 

localizadas exatamente no ponto inicial do trecho de drenagem indicado pela base 

cartográfica; a segunda é que, embora a conservação do entorno das áreas de nascente 

seja importante, pode não apresentar tanta efetividade na recuperação dos serviços 

ecossistêmicos quanto as demais áreas indicadas. Com base na análise do caso concreto, 

o técnico responsável pode definir melhor as ações indicadas para essas áreas. 

Restauração Conversão Produtiva ou Restauração Conservação Objetivo

Topos de morro De acordo o art. 4o, IX da Lei no 12.651/2012
Áreas que possuem 50 metros ou mais de elevação 

em relação ao entorno 
Topos de morro florestados

Aumentar a infiltração e evitar o aumento do 
escoamento superficial nas encostas e a erosão

Faixas marginais De acordo com a Lei no 12.651/2012
Casos em que, devido ao tamanho da propriedade e 

uso consolidado, a faixa é reduzida (Lei no 12.651/2012)
Faixas marginais florestadas

Minimizar o fluxo de sedimentos e poluentes 
para o interior dos cursos d’água e evitar a 

erosão das margens

Áreas com alta declividade
De acordo com a Lei no 12.651/2012 

(APP declividade > 45°)
De acordo com a Lei no 12.651/2012 

(Áreas de uso restrito > 25°)
Áreas declivosas florestadas

Aumentar a infiltração e evitar o aumento do 
escoamento superficial nas encostas e a erosão

Entorno dos fragmentos florestais Não há obrigação legal, mas é recomendada
Faixa de 50 metros no entorno dos fragmentos 

florestais existentes
-

Minimizar o efeito de borda e aumentar a 
permeabilidade da paisagem

Tabela 3 - Critérios utilizados para a delimitação de áreas 

prioritárias para a implantação das ações

Fonte: Elaborada pelos autores
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Fragmento florestal no município de Cambuci   
(Foto: Gustavo Stephan)









Planejamento 

conservacionista da 

propriedade rural

Os agroecossistemas, ecossistemas modificados para a produção de alimentos, fibras e outros produtos agrícolas, geram 

externalidades negativas, mas também proveem serviços ecossistêmicos, ainda que significativamente em quantidade 

menor do que os ecossistemas naturais (CONWAY, 1987; PORTER et al., 2009). Agroecossistemas simplificados como 

a agricultura e a pecuária tradicional, principalmente quando os ecossistemas naturais não são predominantes na 

paisagem, normalmente não possuem uma provisão suficiente de serviços ecossistêmicos de suporte e regulação. 

Em substituição aos processos ecológicos que ocorrem de maneira insuficiente (fixação do nitrogênio, reciclagem de 

nutrientes, controle de doenças e pragas, entre outros), são utilizados inputs externos, como fertilizantes sintéticos 

e pesticidas. O resultado desse 

processo é o aumento da emissão 

de gases de efeito estufa, a 

eutrofização, a contaminação das 

águas superficiais e subterrâneas, 

entre outras externalidades 

negativas (KREMEN; MILES, 2012). 

A implementação de ações de 

conservação, restauração florestal 

e conversão produtiva de forma 

Agricultor preparando o solo para o plantio de lavoura em Varre-Sai (Foto: Gustavo Stephan)
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isolada na paisagem pode não ser suficiente para a obtenção dos benefícios desejados, 

particularmente quando os ecossistemas naturais ocupam uma parte restrita da 

paisagem e as áreas produtivas apresentam um manejo convencional, o que gera 

muitas externalidades negativas (KREMEN; MILES, 2012; MUELLER, 2014). 

Esse é o caso das microbacias selecionadas no âmbito do projeto, que apresentam a 

maior parte de seus territórios cobertos por pastagens e áreas agrícolas manejadas 

de forma convencional, com sinais visíveis de degradação por processos erosivos. A 

erosão – o processo de desprendimento e arraste das partículas do solo pela ação da 

água – é a principal causa de degradação das terras agrícolas e pode tornar grandes 

áreas improdutivas ou economicamente inviáveis. O carreamento de sedimentos, 

corretivos, fertilizantes e pesticidas pela água causa prejuízos diretos à atividade 

produtiva (aumenta a necessidade de uso de insumos) e problemas associados à 

qualidade da água. O aumento do escoamento superficial e a diminuição da infiltração 

da água precipitada também podem causar enchentes no período chuvoso e escassez 

no período seco (PRUSKI, 2009). 

O planejamento conservacionista da propriedade rural tem como principal objetivo 

a análise de capacidade de uso da terra, de maneira que o uso agrícola não cause o 

depauperamento do solo e da produtividade (LEPSCH et al., 1991; IGAM, 2014). 

O sistema de classificação da capacidade de uso do solo tem raízes no sistema 

proposto pelo Departamento de Agricultura americano e abrange grupos, classes, 

subclasses e unidades de capacidade de uso, que são estabelecidos com base 

em limitações climáticas (balanço hídrico, granizo, geadas), devidas ao solo 

(profundidade efetiva, capacidade de retenção de água, permeabilidade e drenagem 

interna, fertilidade, pedregosidade), por excesso de água (inundação, lençol freático 

próximo à superfície, impedimento de drenagem interna) e por erosão presente ou 

risco de erosão (relevo, deflúvio, erodibilidade). A partir da análise dessas limitações, 

podem ser realizadas recomendações relativas à capacidade de uso (culturas anuais, 

culturas perenes, pastagens, silvicultura e restauração ou conservação da vegetação 

nativa) e à adoção de práticas conservacionistas (edáficas, vegetativas, mecânicas) 

(LEPSCH et al., 1991; PRUSKI, 2009). 

A avaliação da capacidade de uso do solo foi criada a fim de conservar os recursos 

hídricos e os solos para o desenvolvimento da atividade agropecuária.  Mas os 

benefícios do uso adequado do solo não se restringem a esta atividade. Solos 

conservados têm um potencial muito maior de provisão de serviços ecossistêmicos, 

como o armazenamento do carbono, a depuração de compostos tóxicos, a retenção de 

água e a conservação da biota do solo (DOMINATI et al., 2010). Além disso, diversas 

práticas conservacionistas da água e do solo são também práticas promotoras da 

biodiversidade (ver “Conservação e recuperação dos serviços ecossistêmicos da 

biodiversidade”, p. 29). 
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Avaliação preliminar da capacidade de 

uso do solo nas microbacias 

A avaliação preliminar da capacidade de uso do solo se baseia na metodologia 

apresentada por IGaM (2014). A Tabela 4 apresenta os fatores determinantes das classes 

de capacidade de uso, enquanto a Figura 7 apresenta recomendações gerais quanto ao 

uso das áreas nessas classes. 

Os fatores profundidade efetiva, drenagem interna, declividade, fertilidade e 

risco de inundação foram avaliados de forma superficial, a partir do mapeamento 

de solos (Mapas 17, 30 e 43). O fator declividade pode ser analisado em detalhe, nos 

Mapas 10, 11 e 12. 

O solo predominante na microbacia Rio das Flores é o latossolo vermelho-amarelo 

(Mapa 17). É um solo muito profundo, com boa drenagem e que permite a 

mecanização. Embora seja muito intemperizado, apresentando limitações químicas 

quando distrófico e baixa quantidade de água disponível às plantas, é considerado 

bom para a atividade agropecuária, pois suas limitações são facilmente corrigíveis 

(ALMEIDA et al., 2018). Exceto pela fertilidade, que pode ser corrigida, e pela 

declividade, discutida a seguir, esse tipo de solo não apresenta muitas limitações. Nas 

áreas mais altas das bacias, próximas ao divisor de drenagem, ocorrem argissolos e 

cambissolos, que podem apresentar limitações quanto à profundidade, drenagem e 

suscetibilidade à erosão, além de baixa fertilidade. 

Nas microbacias Valão Grande I, Valão Grande II e Coleginho, predominam os 

argissolos vermelhos eutróficos e os argissolos vermelhos-amarelos distróficos (Mapa 

30). Esses solos possuem baixa fertilidade natural e profundidades variadas, podendo 

ser pouco profundos a profundos, e estão majoritariamente relacionados a relevos 

acidentados e dissecados. Os argissolos eutróficos possuem alguns elementos-base 

interessantes à vegetação, enquanto os distróficos possuem baixíssima fertilidade e 

acentuada acidez, corrigíveis em ambos os casos. Solos desse tipo possuem textura 

média argilosa e argilosa, o que lhes confere maior suscetibilidade aos processos 

erosivos, uma ve que abaixa permeabilidade dificulta a infiltração dos horizontes 

superficiais e subperficiais (EMBRAPA, 1999). Os solos dessas microbacias, portanto, 

podem apresentar limitações quanto à profundidade, drenagem interna e fertilidade. 

É importante ressaltar também a ocorrência de uma estação seca pronunciada no 

inverno, que pode estar relacionada a um intenso déficit hídrico, e a probabilidade 

de inundações no verão, principalmente às margens do Rio Muriaé (ver “Diagnóstico 

socioambiental das microbacias”, p. 74). 
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Da forma semelhante à microbacia Rio das Flores, nas microbacias Ouro e Varre-Sai, 

predominam os latossolos, com a ocorrência de cambissolos em alguns trechos 

próximos aos diversos de águas das microbacias (Mapa 43). As limitações esperadas 

para o desenvolvimento da atividade agropecuária nas áreas de latossolo estão, 

portanto, relacionadas à fertilidade e à declividade. Nas áreas mais altas, onde 

ocorrem cambissolos, podem ocorrer maiores limitações relativas à profundidade, 

drenagem e suscetibilidade à erosão, além de baixa fertilidade. Nas microbacias foram 

identificados também gleissolos, que, em geral, se situam em várzeas e permanecem a 

maior parte do ano encharcados. Para que essas áreas úmidas não percam sua função 

ecológica, podem ser estabelecidos cultivos que se adaptem a esse ambiente. Outra 

opção é manter essas áreas cobertas pela vegetação nativa. 

A Tabela 5 e os Mapas 10, 11 e 12 mostram a distribuição das faixas de declividade 

nessas microbacias. Na ausência de outros fatores limitantes da capacidade de uso, 

a faixa de relevo leve a pouco ondulado é a mais indicada para as culturas anuais, 

podendo ser cultivada continuamente de forma segura a partir da adoção de práticas 

simples e de fácil execução, como as práticas vegetativas e edáficas apresentadas no 

Quadro 1. Entretanto, é necessário atentar para a ocorrência de áreas inundáveis, que 

são comuns nessa faixa de declividade, e para a ocorrência de áreas de preservação 

permanente – faixas marginais dos rios. Na faixa com declividade entre 5% e 

12%, o relevo é mais ondulado e o estabelecimento de culturas anuais depende da 

implantação de medidas intensivas de controle da erosão, por meio, por exemplo, de 

práticas mecânicas utilizadas associadamente às vegetativas e edáficas. A faixa de 12% 

a 20% de declividade é mais recomendada para culturas permanentes, mais protetoras 

do solo, como pastagens, silvicultura e fruticultura, uma vez que a realização de 

culturas anuais pode não ser recomendada em uma base regular e, ainda, exigir 

medidas complexas para o controle da erosão. Em declividades superiores a 

20%, mesmo para o estabelecimento de culturas permanentes, é necessário um 

cuidado constante com o controle da erosão. A partir de 40% de declividade, já é 

Figura 7 - Alternativas de uso da terra e intensidade máxima de utilização

Fonte: Lepsch et al., 1991 apud Igam, 2014
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Fator Caracterização Graus de identificação e avaliação Classes de capacidade de uso

Descrição Quantificação Simb. I II III IV V VI VII VIII

Profundidade efetiva

muito profundo mais de 200 cm 1 x x x x x x x x
profundo 100 a 200 cm 2 x x x x x x x x
moderado 50 a 100 cm 3 x x x x x x x

raso 25 a 50 cm 4 x x x x x
muito raso menos de 25 cm 5 x x x

Drenagem interna

excessiva 1 x x x x x x x x
boa 2 x x x x x x x

moderada 3 x x x x x x x
pobre 4 x x x x x x

muito pobre 5 x x x x

Declividade

levemente ondulado 0 a 3% A x x x x x x x x
pouco ondulado 3 a 5% B x x x x x x

ondulado 5 a 12% C x x x x x
acidentado 12 a 20% D x x x x

muito acidentado 20 a 40% E x x x
excessivamente acidentado mais de 40% F x x

Fertilidade aparente

muito alta 1 x x x x x x x x
alta 2 x x x x x x x x

média 3 x x x x x x x
baixa 4 x x x x x

muito baixa 5 x x x

Pedregosidade

sem pedra P1 x x x x x x x x
menor que 1% P2 x x x x x x x

1 a 10% P3 x x x x x x
10 a 30% P4 x x x x x
30 a 50% P5 x x x

maior que 50% P6 x x

Risco de inundação
ocasional 1 x x x
frequente 2 x x

muito frequente 3 x

Erosão

LAMINAR: avaliada em forma 
decrescente, pela espessura 
da camada restante de solo 

superficial

não aparente + de 25 cm 0 x x x x x x x x
ligeira 25 a 15 cm 1 x x x x x x x

moderada 15 a 5 cm 2 x x x x x
severa (horizonte “B“ exposto) 3 x x x
muito severa (“B“ + erodido) 4 x x

extremamente severa (“C“ exposto) 5 x
EM VOÇOROCAS 6 x

EM SULCOS: seguindo a 
frequência de aparecimento 

em toda a área da gleba

ocasional menos de 30 sulcos 7 x x x x x x
frequente mais de 30 sulcos 8 x x x x x

muito frequente mais de 75% da área 9 x x x x

Tabela 4 - Fatores determinantes 

da capacidade de uso

Fonte: Igam, 2014
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mais recomendada a conservação ou restauração da vegetação natural do que o 

estabelecimento de culturas. Essas áreas correspondem, aproximadamente, às áreas 

de uso restrito do Código Florestal (40% de declividade equivale a 22°), em que são 

vedadas novas supressões de vegetação nativa, sendo permitidos apenas o manejo 

florestal sustentável e as atividades agrossilvipastoris em áreas já convertidas, 

observadas as boas práticas agronômicas. 

É importante ressaltar os benefícios que podem ser obtidos também com a promoção 

da biodiversidade na paisagem por meio da conservação e restauração da vegetação 

nativa e da incorporação da diversidade às áreas protegidas (Tabela 1). A adoção 

de práticas conservacionistas da água, do solo e da biodiversidade são essenciais 

Classes de 
declividade Relevo

Porcentagem de área 
ocupada na microbacia 

Rio das Flores 

Porcentagem de área 
ocupada na microbacia 

Coleginho

Porcentagem de área 
ocupada na microbacia 

Valão Grande I

Porcentagem de área 
ocupada na microbacia 

Valão Grande II

Porcentagem de área 
ocupada na microbacia 

Ouro

Porcentagem de área 
ocupada na microbacia 

Varre-Sai
Capacidade de uso e manejo

0 - 3%
Levemente 
ondulado

7,0 7,1 3,3 3,9 3,8 3,3
Consiste na faixa mais indicada para as culturas 

anuais, podendo ser cultivada continuamente 
de forma segura a partir da adoção de práticas 

simples e de fácil execução3% - 5% Pouco ondulado 6,6 4,9 2,7 3,5 4,3 3,5

5% - 12% Ondulado 19,1 12,9 8,7 10,2 15,6 12,8
Faixa que pode ser utilizada para o plantio de culturas 

anuais, sob a condição de utilização de práticas 
intensivas ou complexas de manejo

12% - 20% Acidentado 24,9 11,5 9,1 10,4 14,5 11,8
Indicada a adoção de culturas permanentes 
mais protetoras do solo, como pastagens, 

silvicultura e fruticultura

20% - 40%
Muito 

acidentado
41,6 32,2 31,9 36,8 36,5 32,9

O cuidado constante para o controle da 
erosão se faz necessário mesmo para o 

estabelecimento de culturas permanentes

>40%
Excessivamente 

acidentado
0,8 31,4 44,3 35,3 25,3 35,6

Permitido apenas o manejo florestal sustentável e 
atividades agrossilvopastoris em áreas já convertidas, 

observadas boas práticas agronômicas

para a conservação e recuperação do capital natural e para a provisão de serviços 

ecossistêmicos. Como será abordado no diagnóstico socioambiental, no capítulo 

a seguir, as microbacias apresentam uma série de problemas que poderiam ser 

mitigados por uma maior provisão desses serviços ecossistêmicos de suporte e 

regulação: solos degradados e baixa produtividade agropecuária, déficit hídrico na 

estação seca e inundações no verão e qualidade da água comprometida. A conservação 

e a recuperação dessas paisagens produtivas também são essenciais em um contexto 

de mudanças climáticas, pois podem promover tanto a adaptação das comunidades 

e atividades locais, por meio de uma maior resiliência ambiental e social, quanto a 

mitigação, devido ao aumento dos estoques de carbono, abaixo e acima do solo, e à 

redução das emissões. 

Tabela 5 - Porcentagem de área (ha) da microbacia por classe de 

declividade e recomendações quanto à capacidade de uso

Fonte: Adaptado de Igam, 2014

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL E PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS PARA A ATUAÇÃO DO PROJETO CONEXÃO MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

69



Produção de café, mata nativa e reflorestamento 
de eucalipto (Foto: Gustavo Stephan)



!

!

!.

Barra do Piraí Vassouras

Rio 
Par

aíb
a d

o S
ul

Valença

Ipiabas

Conservatória

Rio da
s F

lor
es

Rio das Flores

43°45'0"W43°50'0"W43°55'0"W
22

°1
5'

0"
S

22
°2

0'
0"

S
22

°2
5'

0"
S

¯

0 2 41
Km

Mapa 10: Capacidade de uso do solo
na microbacia Rio das Flores
Valença e Barra do Piraí - RJ

Valença

Fonte dos dados:
Declividade - INEA - 1:25.000

Sedes - IBGE - 1:50.000
Limite Municipal - CEPERJ 1:25.000

Hidrografia - IBGE/SEA 1:25.000
Microbacias - INEA/RIO RURAL - 1:50.000

Base Cartográfica
!. Sede Municipal

! Sede Distrital

Limite Municipal

Microbacia

Rio Paraíba do Sul

Hidrografia

Elaboração: 
GEGET/DIBAPE/INEA

2019
Sistema de Referência: SIRGAS 2000

Classes de Declividade (%)
0-3

>3-5

>5-12

>12-20

>20-40

>40



!

!

!

!

!.

!.

Cambuci

Italva

Itaperuna

São Fidelis

São José de Ubá

Córrego Valão Grande II

Córrego Valão Grande I

Córrego Coleginho

Paraíso

Monte  Verde

São João 
do Paraíso

Italva

São José de Ubá

Valão Grande

Córrego Jatuí

Córrego Coleginho

Nossa Senhora da Penha

41°45'0"W41°50'0"W41°55'0"W
21

°2
0'

0"
S

21
°2

5'
0"

S
21

°3
0'

0"
S

Rio Muriaé

Fonte dos dados:
Declividade - INEA - 1:25.000

Sedes - IBGE - 1:50.000
Limite Municipal - CEPERJ 1:25.000

Hidrografia - IBGE/SEA 1:25.000
Microbacias - RIO RURAL - 1:50.000

Elaboração: 
GEGET/DIBAPE/INEA

2019
Sistema de Referência: SIRGAS 2000

¯

Base Cartográfica

!. Sede Municipal

! Sede Distrital

Limite Municipal

Microbacia

Rio Muriaé

Hidrografia

Mapa 11: Capacidade de uso do solo
nas microbacias Valão Grande e Coleginho
Cambuci e Italva - RJ

0 2 41
Km

Classes de Declividade (%)
0-3

>3-5

>5-12

>12-20

>20-40

>  40



Substituir por mapa que será enviado

!

!

!.

Porciúncula

Varre-Sai

Porciúncula

Natividade

Varre-Sai

Porciúncula

Bom Jesus do Itabapoana

Natividade

Ribeirão do Ouro

Ribeirão Varre-Sai

Puri lândia

Santa  Clara

Varre-Sai

Rio Itabapoana

Ribeirão Varre-Sai

Ribeirão do Ouro

41°50'0"W41°55'0"W
20

°5
0'

0"
S

20
°5

5'
0"

S

Mapa 12: Capacidade de uso do solo
nas microbacias Ouro e Varre-Sai
Porciúncula e Varre-Sai - RJ

¯

Fonte dos dados:
Declividade - INEA - 1:25.000

Sedes - IBGE - 1:50.000
Limite Municipal - CEPERJ 1:25.000

Hidrografia - IBGE/SEA 1:25.000
Microbacias - INEA/RIO RURAL - 1:50.000

Elaboração: 
GEGET/DIBAPE/INEA

2019
Sistema de Referência: SIRGAS 2000

MINAS GERAIS

ESPÍRITO SANTO

Base Cartográfica

!. Sede Municipal

! Sede Distrital

Outros estados

Limite Municipal

Microbacia

Hidrografia

0 2 41
km

Classes de Declividade (%)
0-3

>3-5

>5-12

>12-20

>20-40

>40



DIAGNÓSTICO  
SOCIOAMBIENTAL 
DAS MICROBACIAS



Paisagem rural no município de Valença  
(Foto: Daniella Fernandes)



O Rio das Flores nasce no distrito de Ipiabas, no município de Barra do Piraí, de onde desce passando por 

Valença até desaguar no Rio Preto, um afluente do Rio Paraíba do Sul, no município de Rio das Flores. Com 

aproximadamente 17 mil hectares, a microbacia (MBH) Rio das Flores abordada neste diagnóstico abrange apenas 

o trecho à montante da captação de água para abastecimento da sede nos municípios de Valença e Barra do Piraí 

(Mapa 1). Nesta mesma microbacia, em sinergia com o projeto Conexão Mata Atlântica, se desenvolve o projeto 

Água do Rio das Flores, que tem como objetivo a promoção da restauração florestal para a proteção do principal 

manancial de abastecimento público de Valença, de modo a assegurar água bruta em quantidade e qualidade para 

a atual e futuras gerações (INEA, 2016). O programa Rio Rural1 também desenvolve ações na região da microbacia, 

cujos limites incluem, em sua totalidade, as áreas representadas pelos Conselhos Gestores das Microbacias 

(CoGeMs) Rio das Flores/Ipiabas e Rio das Flores I, localizadas na parte alta da microbacia, e, parcialmente, a área 

representada pelos CoGeMs de Rio das Flores II e São Francisco. 

A região do Médio Paraíba do Sul, na qual a microbacia se insere, consiste em uma extensa depressão interplanáltica, 

ladeada pelo reverso da Serra do Mar ao sul e pelas escarpas da Serra da Mantiqueira ao norte. No século XIX, 

a vegetação original foi extensamente substituída pelas plantações de café, as quais, realizadas sem técnicas de 

conservação do solo e da água, resultaram na degradação dos solos, da paisagem e do clima. As plantações foram 

substituídas por pastagens, em geral degradadas. É possível que os períodos de estiagens que ocorrem na região sejam 

produto da devastação e da perturbação do ciclo hidrológico (DANTAS et al., 2000). 

Atualmente, a maior parte da área da microbacia (57%) (Mapa 13) é ocupada por pastagens, situação que provavelmente 

se mantém desde a decadência do café, no final do século XIX (Barra do pIraÍ, 2018). A pecuária de corte e de leite é a 

principal atividade econômica rural, embora enfrente dificuldades como a baixa qualidade dos animais e das pastagens e 

a falta de crédito rural e de assistência técnica (RIO RURAL, 2015a). As florestas também ocupam uma parte significativa 

do território, mais de 30%, se consideradas as áreas de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração. A 

1. O programa Rio Rural é executado pela Superintendência de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro (Seapec) e tem 
como objetivo conciliar o aumento da renda do produtor rural com o uso sustentável dos recursos naturais (http://www.microbacias.rj.gov.br). 

Área: 16.993,6 ha

Municípios: Valença e Barra do Piraí

População: Aproximadamente 18.000

Vegetação: Transição entre a floresta estacional semidecidual  
e a floresta ombrófila densa

Clima: Subtropical de inverno seco e verão quente (Cwa)

Solos: Predomina o latossolo vermelho-amarelo

Geologia: Orientação SO-NE condicionada pelas estruturas da Faixa Ribeira, 
granulitos do Complexo Juiz de Fora e Complexo Quirino

Geomorfologia: Colinas com encostas convexo-côncavas, vales fluviais 
associados a terraços e planícies de inundação

Principais atividades na área rural: Pecuária de corte e de leite

Uso e cobertura: Pastagem (57%), floresta (28,5%), vegetação secundária em 
estágio inicial (7,9%), área urbana (2,8%)

Dependem da microbacia para o abastecimento público:  
Sede de Valença e distrito de Ipiabas (Barra Mansa) 

Microbacia  

Rio das Flores
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agricultura, predominantemente temporária (como banana, mandioca, milho e feijão), 

ocupa menos de 1% do território (RIO RURAL, 2015a; IBGE, 2017). As áreas urbanas 

e edificações também ocupam uma área pequena da microbacia (por volta de 3%), 

correspondendo aos núcleos de São Francisco e Ipiabas. 

Segundo a comunidade local, a qualidade da água do Rio das Flores encontra-

se comprometida pelo esgoto doméstico, por efluentes oriundos da atividade 

agropecuária e por sedimentos originados por processos erosivos (AGEVAP, 2014b; 

RIO RURAL, 2015a). A contaminação das águas superficiais, principalmente as do Rio 

Paraíba do Sul, são uma consequência do descarte inadequado dos efluentes gerados 

pelas áreas urbanas e indústrias que se desenvolveram na região e conectam os 

principais centros consumidores do país: Rio e São Paulo (DANTAS et al., 2000). 

Biodiversidade

A região de Valença e Barra do Piraí encontra-se no domínio do bioma Mata 

Atlântica, em uma região de transição entre a floresta estacional semidecidual 

e a floresta ombrófila densa. Os fragmentos florestais existentes atualmente são 

remanescentes de uma floresta anteriormente contínua, que foi desmatada de forma 

mais significativa a partir da primeira metade do século XIX, quando se iniciou o 

período áureo do café no Vale do Paraíba (BARRA DO PIRAÍ, 2015; VALENÇA, 2018). 

Com a decadência do café, os cafezais foram, em grande parte, substituídos pelas 

pastagens que predominam na paisagem atual. A biodiversidade da região, como 

a das florestas estacionais semideciduais em geral, é ainda pouco conhecida. Os 

trabalhos realizados na região sugerem que predominam as espécies características 

de áreas perturbadas, o que é condizente com o estado fragmentado das florestas 

existentes e com o histórico de desmatamento e de práticas agrícolas inadequadas. 

Ainda assim é encontrada na região uma diversidade de espécies nativas, endêmicas 

da Mata Atlântica e do Estado do Rio de Janeiro. 

Leandro Gonçalves, produtor de leite e laticínios no município de Barra do Piraí e prestador de 
serviços ambientais reconhecidos pelo projeto Conexão Mata Atlântica 
(Foto: Gustavo Stephan)

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL E PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS PARA A ATUAÇÃO DO PROJETO CONEXÃO MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

77





Flora

Na área da microbacia, predomina a floresta estacional semidecidual montana (INEA, 

2011). Esta formação ocorre em áreas tropicais com chuvas de verão intensas, às quais 

se segue um inverno seco, quando de 20% a 50% das árvores tendem a perder suas 

folhas (IBGE, 1992). 

A base de dados do Jardim Botânico (JBRJ, [2018]) apresenta mais de 2 mil registros 

de coletas de ervas, arbustos, árvores, trepadeiras e epífitas nativas nos municípios 

de Valença (1.939) e Barra do Piraí (177). Foram encontradas espécies pertencentes a 

mais de cem famílias, destacando-se as famílias Fabaceae, Rubiaceae, Melastomataceae, 

Poaceae e Cyperaceae, que concentram mais de 25% dos registros. Apenas 213 registros 

remetem à deciduidade e, destes, 104 são de espécies decíduas. Dos 222 registros que 

mencionam a síndrome de dispersão, a maioria (176) se refere a espécies dispersas por 

animais (zoocóricas). E dos 223 que mencionam o estágio sucessional em que a espécie 

costuma ocorrer, 117 são de secundárias iniciais, 52, de secundárias tardias, sete, de 

pioneiras, e os demais, indeterminados. 

A família Fabaceae é a que apresenta o maior número de espécies nos levantamentos 

florísticos realizados na região do Médio Paraíba do Sul (SPOLIDORO, 2001; QUEIROZ 

et al., 2007; SOUZA et al., 2007; SILVA, 2012; FREITAS; MAGALHÃES, 2014), o que é 

esperado para a Mata Atlântica. Com base nos estudos citados, a espécie que ocorre 

mais comumente na região é a fabácea pioneira/secundária inicial Piptadenia 

gonoacantha, conhecida como pau-jacaré. Essa espécie pode ser muito frequente 

em florestas mais jovens e perturbadas, ao passo que, em florestas mais maduras, 

tende a ser representada por poucos indivíduos. Outras espécies comuns são: 

Casearia sylvestris (guaçatonga), Guapira opposita (maria-mole), Cupania oblongifolia 

(camboatá) e Myrcia rostrata (guamirim), todas pioneiras ou características dos 

estágios iniciais de sucessão. Gêneros característicos de florestas mais maduras, 

como Sloanea, Cryptocarya, Ocotea, Cabralea, Mollinedia, Prunus, Virola, Gomidesia, 

Symplocos e Vochysia, foram identificadas na parcela de 120 anos estudada por 

Spolidoro (2001). As espécies endêmicas e/ou ameaçadas que ocorrem na região são as 

bromélias Vriesea rubyae e Neoregelia petropolitana, as leguminosas Dalbergia nigra, 

Machaerium nigrum, Machaerium ruddianum, Chloleucon tortum e Exostyles glabra, 

além da liana Serjania tenuis (UZEDA et al., 2009; MARTINELLI et al., 2018). 

Os valores de diversidade (índice de Shannon-Weaver, H’) encontrados foram médios, 

em geral, variando de 2,78 a 3,74. As áreas de maior diversidade corresponderam 

à parcela de 120 anos estudada por Spolidoro (2001), que atualmente se encontra 

protegida pelo Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Valença, e ao levantamento 

realizado por Souza et al. (2007) na Área de Relevante Interesse Ecológico Floresta da 

Cicuta, em Volta Redonda. 

As publicações analisadas sugerem que os remanescentes atuais são compostos por 

áreas de floresta secundária com diferentes idades e históricos e influenciadas por 

diferentes condições ambientais e usos do território, o que resulta em diferentes níveis 

de complexidade, diversidade e desenvolvimento estrutural. 

Jacarandá (Dalbergia nigra), espécie ameaçada, em propriedade 
rural no município Valença (Foto: Gustavo Stephan)
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Fauna

A fauna da floresta estacional semidecidual, e 

do Médio Paraíba do Sul, em particular, é pouco 

conhecida. O levantamento de Pereira et al. (2012), 

realizado a partir de mamíferos atropelados na 

rodovia RJ-145 (entre os municípios de Barra do Piraí 

e Valença), indica espécies de médio e grande porte 

que provavelmente são comuns na região: Didelphis 

aurita (gambá), Coendou spinosus (ouriço-cacheiro), 

Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), Galictis cuja 

(furão-pequeno), Nasua nasua (quati-de-cauda-

anelada) e Dasypus novemcinctus (tatu). Essas espécies 

têm uma ampla distribuição e são adaptadas a áreas 

fragmentadas e/ou perturbadas.  

Em levantamentos de fauna realizados na Serra da 

Concórdia (UZEDA et al., 2009), foram identificados 

anfíbios característicos de áreas conservadas 

(Zachaenus parvulus, Hyloides phylloides e 

Proceratophys boiei), diversos répteis endêmicos da 

Mata Atlântica (70% das espécies identificadas) e 

mais de trinta espécies de aves endêmicas da Mata 

Atlântica, como Amazona vinacea (papagaio-de-peito-

roxo), Cercomacra brasiliana (chororó-cinzento), 

Campylorhamphus falcularius (arapaçu-de-bico-torto) 

e a ameaçada Amadonastur lacernulatus (gavião-

pombo-pequeno). Foram registradas também na Serra 

da Concórdia as espécies endêmicas e ameaçadas de 

mamíferos Puma concolor (onça-parda), Cuniculus 

paca (paca), Diaemus youngi (morcego-vampiro-

de-asa-branca) e o morcego Platyrrhynus recifinus 

(UZEDA et al., 2009). 

Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) (Foto: João Rafael Marins)Ouriço-caxeiro (Coendou insidiosus) (Foto: João Rafael Marins)
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Paisagem

Até o início do século XIX, o Vale do Paraíba era coberto por formações florestais 

densas, pontuadas por alguns aldeamentos e cortadas por estradas que ligavam 

Minas Gerais à Corte do Rio de Janeiro, por onde circulavam os tropeiros com suas 

mercadorias (VALENÇA, 2018). As primeiras sesmarias da região datam da segunda 

metade do século XVIII (VALENÇA, 2018), mas foi provavelmente na primeira metade 

do século XIX, com o início do ciclo de ouro do café no Vale do Paraíba, que a floresta 

foi reduzida a fragmentos. O plantio era realizado em áreas de floresta primária 

derrubada e queimada, sem cuidado com a conservação dos solos (plantio em sentido 

perpendicular às curvas de nível, capinas frequentes por causa da baixa qualidade das 

sementes e do crescimento de gramíneas sob a plantação pouco densa, sem reposição 

de nutrientes ou cobertura do solo) (STEIN, 1990 apud SPOLIDORO, 2001; DEAN, 1995, 

apud SPOLIDORO, 2001). Na segunda metade do século XIX, a devastação das matas, 

o esgotamento do solo e o surgimento de pragas tornaram as plantações muito pouco 

produtivas, e, aos poucos, elas foram substituídas pelas pastagens e pelo gado (DEAN, 

1995, apud SPOLIDORO, 2001). 

As pastagens predominam até hoje na paisagem da região. Ocupando quase 60% do 

território da microbacia Rio das Flores, são entremeadas por fragmentos de florestas 

secundárias nos estágios inicial e médio de regeneração, que correspondem a pouco 

mais de 30% do território. Estão presentes também na microbacia áreas urbanizadas, 

correspondentes aos núcleos de Ipiabas e São Francisco e às áreas ao longo da RJ-145, 

logo ao sul da sede do município de Valença.

Quadro 3 - A ecologia da paisagem

A análise da heterogeneidade da paisagem pode contribuir para a compreensão de processos ecológicos 
relevantes para a conservação da flora e da fauna locais. Neste capítulo, a estrutura da paisagem foi analisada 
de duas formas complementares: a partir de descritores do tamanho, forma e distribuição dos fragmentos 
florestais, e com base na análise de valores limiares relacionados à quantidade de habitat. Contudo, é importante 
ressaltar que essa relação entre estrutura e processos é muito complexa, e que a análise aqui realizada é apenas 
exploratória.

Análise de descritores
A análise de descritores se baseia em alguns princípios desenvolvidos a partir de estudos teóricos e empíricos, 
como, por exemplo, a importância dos grandes fragmentos florestais na manutenção das populações viáveis de 
espécies desses ambientes e as noções de que fragmentos com formatos mais compactos, pouco recortados 
(sem projeções ou buracos), minimizam os efeitos de sua exposição às condições ambientais da matriz (luz, 
umidade, espécies invasoras etc.), às quais as espécies florestais podem ser pouco tolerantes, e de que a 
proximidade favorece a conectividade, ou seja, aumenta a probabilidade de animais, sementes e propágulos 
circularem entre os fragmentos (FORMAN, 1995). Neste trabalho, foram analisados quatro descritores: a área; a 
área-núcleo dos remanescentes de floresta; o índice de forma; e o índice de proximidade. A área-núcleo, ou core, 
é aquela que sofre pouca influência do ambiente que a cerca (pastagens, áreas agrícolas etc.) e que tem uma 
maior probabilidade de apresentar as condições necessárias para o desenvolvimento de indivíduos e populações 
características de ambiente florestal. Foi considerada como área-núcleo, aquela localizada a mais de 100 metros 
da borda do fragmento. O índice de forma representa a complexidade da forma do remanescente florestal: 
quanto mais compacta, mais próxima de um círculo, menor o valor. O índice de proximidade considera tanto o 
tamanho dos remanescentes quanto a distância até os fragmentos mais próximos. O valor zero representa os 
remanescentes isolados. Quanto maior o valor, menos isolado.

Valores limiares
Segundo a hipótese de Andrén (1994), enquanto a paisagem apresenta pelo menos 30% de habitat (neste caso, 
representado pela cobertura florestal), a área dos remanescentes e a conectividade não fazem muita diferença, 
pois os fragmentos não serão nem muito pequenos, nem muito isolados. Porém, abaixo dessa porcentagem, 
a perda de habitat se soma aos efeitos da fragmentação, e a perda de espécies ou a diminuição do tamanho 
das populações tenderá a ser mais drástica. Em estudos realizados na Mata Atlântica, foram encontradas 
diferentes faixas a partir das quais a diversidade de espécies florestais especialistas decai rapidamente: de 
cerca de 10% a 30% da cobertura florestal, para pequenos mamíferos e anfíbios (PARDINI et al., 2010; BANKS-
LEITE et al., 2014), até aproximadamente 30% a 50%, para aves e mirtáceas (MARTENSEN et al., 2012; RIGUEIRA 
et al., 2013). Uma vez que os processos mantenedores da biodiversidade acontecem em escalas diferentes, foi 
calculada a média da porcentagem de cobertura vegetal, considerando 250 a 10 mil metros (com base nas áreas 
analisadas em diferentes trabalhos). Os remanescentes em áreas com menos de 20% de cobertura florestal 
têm maior probabilidade de serem dominados por espécies generalistas, e ações que objetivam a conservação 
da biodiversidade nessas áreas podem ser custosas e pouco efetivas. É importante ressaltar, entretanto, que a 
recuperação da vegetação nessas áreas pode contribuir muito para a recuperação dos serviços ecossistêmicos 
relacionados ao carbono, solos e recursos hídricos. Os remanescentes localizados em áreas que possuem de 20% 
a 40% de cobertura vegetal têm uma grande possibilidade de ainda apresentarem espécies florestais especialistas. 
É nessa faixa que o aumento da quantidade de habitat, da área total e da área-núcleo dos fragmentos e da 
conectividade tem maior probabilidade de ter um efeito positivo sobre a manutenção da diversidade local. Em 
áreas com mais de 40% de cobertura vegetal, as ações também podem apresentar pouca adicionalidade.
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Valença (Foto: Gustavo Stephan)



Análise de descritores

A floresta da microbacia Rio das Flores encontra-se bastante fragmentada, não 

havendo grandes trechos contínuos de mata. O mapa de área dos remanescentes 

(Mapa 14) nos mostra que não há predomínio de uma classe de tamanho, sendo a 

paisagem composta por fragmentos florestais médios e grandes, imersos em uma 

matriz pontuada por pequenos fragmentos. Devido a essa configuração, são poucos os 

fragmentos isolados (Mapa 14d). Os fragmentos grandes, com mais de 100 hectares, 

têm maior probabilidade de sustentar populações de espécies florestais mais sensíveis 

a perturbações. Os fragmentos médios e pequenos, por não estarem isolados, 

aumentam a conectividade da paisagem e são importantes para as espécies capazes de 

atravessar e/ou utilizar as áreas sem floresta. 

É importante notar que alguns remanescentes, particularmente os maiores, têm 

formas muito recortadas, o que os expõe às condições externas e diminui sua área 

núcleo (Mapas 14b e 14c), diminuindo a probabilidade de ocorrência e viabilidade 

das espécies florestais especialistas, mais sensíveis. Os resultados dos levantamentos 

de fauna e flora realizados na região, que sugerem o predomínio de espécies menos 

sensíveis, adaptadas a áreas fragmentadas, são condizentes com o histórico e a 

paisagem atual da microbacia.

Valores limiares

As áreas mais altas, nos divisores de drenagem da microbacia Rio das Flores, e mais 

ao sul, distantes da sede municipal, tendem a apresentar os maiores percentuais de 

cobertura vegetal, acima de 20% (Mapa 15). Os remanescentes localizados em áreas 

que possuem de 20% a 40% de cobertura vegetal têm uma boa possibilidade de 

ainda apresentarem espécies florestais especialistas. É nessa faixa que o aumento da 

quantidade de habitat, da área total e área-núcleo dos fragmentos e da conectividade 

tem maior probabilidade de ter um efeito positivo sobre a manutenção da 

diversidade local. 

A área inserida no Parque Estadual da Serra da Concórdia (Mapa 24) é a que 

apresenta a maior concentração de áreas com mais de 50% de cobertura vegetal. É, 

portanto, a área com maior probabilidade de ocorrência de comunidades compostas 

predominantemente por espécies florestais especialistas, que podem ser uma 

importante fonte de sementes e de propágulos e, provavelmente, apresentam maior 

capacidade de manter a fauna nativa a longo prazo. Nas áreas com menos de 20% de 

cobertura vegetal, na parte norte da microbacia, próximas ao ponto em que a captação 

de água é realizada, provavelmente dominam espécies adaptadas a áreas perturbadas. 
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Meio físico

Características climáticas 

O clima na microbacia e seu entorno pode ser 

classificado como subtropical de inverno seco e 

verão quente (Cwa), segundo o sistema modificado 

de Köppen (PEEL et al., 2007). É caracterizado 

pela temperatura no mês mais quente superior 

a 10°C e no mês mais frio entre zero e 18°C, com 

precipitação do mês mais seco inferior a um décimo 

da precipitação no mês mais úmido e temperatura 

do mês mais quente igual ou superior a 22°C. 

A microbacia apresenta um período seco bem 

definido, particularmente nos meses de junho a 

agosto, quando a precipitação total mensal média se 

mantém abaixo de 50 milímetros (Gráfico 1). Os dias 

de chuva nesse período são poucos, em geral de dois a 

oito (Gráfico 2). 

Os meses de dezembro e janeiro são os mais chuvosos, 

registrando, em média, mais de 200 milímetros de 

precipitação (Gráfico 1), distribuídos, em geral, em 

quinze ou mais dias de chuva (Gráfico 2). 

Gráfico 1 - Precipitação 

total mensal média 

medida nas estações 

Santa Mônica (2243130, 

01/1983 a 12/1998, com 

interrupções), Barra 

do Piraí (2243198, 

01/1930 a 04/1988, com 

interrupções) e Fazenda 

São Francisco (2243212, 

01/1958 a 12/1992, 

com interrupções)

Gráfico 2 - Média de 

dias de chuva por mês 

registrados nas estações 

Santa Mônica (2243130, 

01/1983 a 12/1998, com 

interrupções), Barra 

do Piraí (2243198, 

01/1930 a 04/1988, com 

interrupções) e Fazenda 

São Francisco (2243212, 

01/1958 a 12/1992, 

com interrupções)
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Fonte: Elaborado pelos autores, com dados do Hidroweb
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A estação Fazenda São Francisco, em Valença, sempre apresenta as maiores médias 

mensais, provavelmente devido ao fato de estar localizada em uma altitude um pouco 

maior (690 metros, enquanto as estações Santa Mônica e Barra do Piraís encontram-se 

na faixa de 300 metros). 

A precipitação pluviométrica anual total média da área da microbacia, com base nos 

dados das estações analisadas, gira em torno dos 1.200 milímetros (Gráfico 3). Nos 

anos mais chuvosos, a precipitação anual ultrapassa os 1.500 milímetros, enquanto 

nos anos mais secos pode não alcançar 900 milímetros. É importante ressaltar que a 

série mais contínua é a da Fazenda São Francisco. Portanto, a precipitação total anual 

nas partes mais baixas da microbacia poderá ser menor. 

A temperatura média varia de 18°C, nos meses de junho e julho, a 25°C, em janeiro 

e fevereiro. No período de setembro a março, as temperaturas máximas registradas 

superam os 35°C. Já nos meses de junho a agosto, são registradas as menores 

temperaturas, um pouco acima de 5°C (Gráfico 4).   

Gráfico 3 - Precipitação 

total anual medida  

nas estações Santa Mônica 

(2243130, 01/1983 a 

12/1998, com interrupções), 

Barra do Piraí (2243198, 

01/1930 a 04/1988, com 

interrupções) e Fazenda 

São Francisco (2243212, 

01/1958 a 12/1992, 

com interrupções)

Gráfico 4 - Temperaturas médias, máximas e mínimas mensais 

representadas a partir da média dos registros das estações de Vassouras 

(2243151, dados de 01/1961 a 12/1978, com interrupções) e Volta 

Redonda (2244085, 03/1973 a 07/1978, com interrupções)
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Geologia

A microbacia Rio das Flores encontra-se compreendida na depressão 

do Médio Paraíba do Sul, uma extensa depressão interplanáltica, 

cercada pelo reverso da cadeia montanhosa Serra do Mar e pela 

escarpa da Serra da Mantiqueira, sustentada por um complexo 

substrato de rochas intensamente metamorfizadas do segmento 

central da Faixa Ribeira (danTaS et al., 2000). A região do Médio 

Vale do Paraíba do Sul pertence ao Sistema de Riftes da Serra do Mar 

e possui forte controle lito-estrutural assinalado pelo lineamento 

Além-Paraíba e pela tectônica extensional que resultou na geração de 

bacias sedimentares continentais como as bacias de Resende e Volta 

Redonda (aLMeIda, 1976).

A microbacia tem uma orientação SO-NE, fortemente condicionada 

pelas estruturas da Faixa Ribeira e pelas estruturas litológicas mais 

resistentes ao intemperismo e à erosão, como os granulitos do 

Complexo Juiz de Fora, que compõem a faixa mais a oeste da microbacia (Mapa 16) 

(HEILBRON et al., 1995; HEILBRON et al., 2007). Esses granulitos ocorrem ao longo 

das escamas tectônicas separadas por zonas de cisalhamento e, caracteristicamente, 

apresentam lascas de rochas metassedimentares do Grupo Andrelândia. Na faixa 

leste da microbacia ocorre o Complexo Quirino, que é considerado a unidade basal 

do Terreno Paraíba do Sul e é constituído por extensos corpos de ortognaisses 

homogêneos, leuco a mesocráticos, de granulometria variando de média a grossa e de 

granitoides tonalíticos/granodioríticos a graníticos, apresentando enclaves de rochas 

ultramáficas, máficas e calcissilicáticas (ricas em tramolita) (heILBron et al., 2007). 

Foram identificados em Valença e Barra do Piraí importantes bens minerais, o que 

possibilitou a instalação de minas com produção de brita para abastecimento local 

e para região da Costa Verde. Há também corpos pegmatíticos, caulim, feldspato, 

muscovita, turmalina e berilo, situados majoritariamente em paralelo ao Rio Paraíba 

do Sul, delineando um trend com direção nordeste-sudoeste, cortando rochas 

metassedimentares do Complexo Paraíba do Sul e granitos sintectônicos. Usadas para 

extração de saibro, as minas de caulim estão localizadas na propriedade Sítio do 

Oriente, em Valença, mas, atualmente, as atividades estão paralisadas. As principais 

ocorrências e jazidas de minerais de pegmatito como feldspato e muscovita ocorrem 

de Resende a Valença e podem ser reativadas ocasionalmente. Ainda é necessário 

estudo para analisar o potencial de gema de berilo (heILBron et al., 2007).

Afloramento de rocha no município 
de Valença (Foto: Gustavo Mahé)
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Geomorfologia

Da mesma forma que o substrato geológico 

exerce influência na evolução da geomorfologia, 

os processos exógenos que atuaram no período 

geológico mais recente (Cenozóico) também deixaram 

suas marcas na paisagem por meio das feições 

erosivas e sedimentares (MoUra; MeIS, 1986). 

A intensa dissecação que afetou o Planalto Atlântico, 

localizada no sudeste do planalto brasileiro, indica uma 

erosão concentrada nos vales do Rio Paraíba do Sul. O 

desgaste da superfície terrestre na região deu origem 

aos planaltos suspensos da Bocaina, aos reversos da 

Mantiqueira, com suas bordas escarpadas e domínios 

colinosos ou de mar de morros, e às depressões 

interplanálticas, como é o caso do Vale do Rio Paraíba 

do Sul (HEILBRON et al., 2007).

Com sua forma alongada, a depressão do Vale do 

Paraíba do Sul tem aproximadamente 200 quilômetros de extensão e é atravessada 

sinuosamente pelo Rio Paraíba do Sul, com várzeas de 2,5 a 6 quilômetros de largura. 

O rio é uma longa depressão, originada de movimentos tectônicos depressivos. 

Acrescido de acentuada sedimentação dentríticolacustre em camadas horizontais 

da Formação Taubaté e Aluviões Quaternários, já teve mais de 500 metros de 

profundidade (DIAS et al., 2004).

A região do Médio Paraíba do Sul apresenta o domínio de colinas, com encostas 

em formas convexo-côncavas e a presença de concavidades estruturais suspensas 

ou ajustadas à rede de drenagem.  Os vales fluviais, tanto no domínio das colinas 

como no das escarpas, possuem uma morfologia que alterna segmentos alveolares 

preenchidos por terraços e planícies de inundação e segmentos estrangulados gerando 

knickpoints rochosos (danTaS; CoeLho neTTo, 1991). 

O alto vale do Rio das Flores é caracterizado pelas colinas amplas e suaves, com 

espraiada sedimentação aluvionar de extensas planícies de inundação interdigitadas 

com rampas de alúvio-colúvio. Suave e ondulado, o relevo local é constituído por 

colinas convexas de baixa declividade e baixas amplitudes de relevo (entre 30 e 80 

metros), estando alçado em cotas que variam entre 700 e 820 metros de altitude 

(danTaS et al., 2015).

Planície de inundação em propriedade rural no 
município de Valença (Foto: Gustavo Stephan)
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Solos

Predominam na microbacia o latossolo vermelho-

amarelo distrófico, o argissolo vermelho-distrófico e 

o cambissolo distrófico, nesta ordem (Mapa 17). Os 

latossolos vermelho-amarelos distróficos possuem 

espessuras superiores a dois metros e apresentam 

textura argilosa e pouca diferenciação entre os 

horizontes. São solos bastante intemperizados, de 

constituição mineralógica da fração argila representada 

pelos sesquióxidos de ferro e alumínio. Possuem 

estrutura dominantemente granular e microgranular, 

muito friável, fortemente drenada, apresentando 

excepcional porosidade total, mesmo com teores de 

argila superiores a 50%, que garantem uma excelente 

condutividade hidráulica. São solos pouco suscetíveis 

aos processos erosivos (EMBRAPA, 1999).

Os argissolos são constituídos por material mineral e 

apresentam horizonte B textural abaixo do A ou do E, 

com argila de atividade baixa. A atividade de argila 

também pode ser baixa, desde que a maior parte 

do horizonte B apresente baixa saturação por bases 

ou caráter alumínico. Os argissolos são comumente 

associados a relevo de moderado a fortemente 

ondulado, cuja evolução pedogenética é caracterizada 

por ferralitização incompleta, em conexão com 

paragênese caulinítica-oxídica ou virtualmente 

caulinítica, de baixa atividade (EMBRAPA, 1999). 

Os argissolos vermelho-amarelos abrúpticos, 

usualmente localizados em colinas alinhadas e em 

morrotes de vertentes declivosas retilíneas e topos 

aguçados, possuem contato lítico entre 0,5 a 1 metro 

de profundidade e uma mudança textural abrúptica  

quando o teor de argila no horizonte B mais do que 

dobra em relação ao horizonte A em um espaço menor 

que 7,5 centímetros, ocasionando um notável gradiente 

hidráulico. A expressiva diminuição da condutividade 

hidráulica no topo do horizonte B pode provocar uma 

hidromorfia temporária ou lençol freático suspenso. 

Esse excesso de água no plano de cisalhamento 

entre esses horizontes funciona como lubrificante, 

colaborando para o deslizamento. Na paisagem 

regional, é possível observar um grande número de 

voçorocas e de deslizamentos planares destacando o 

cenário de intensa erosão e a natural fragilidade desses 

terrenos (danTaS et al., 2015).

Os cambissolos são constituídos por material 

mineral, com horizonte B incipiente, de caráter 

háplico, apresentando argila de atividade baixa e alta 

saturação por bases na maior parte dos primeiros 

100 centímetros do horizonte B. Apresentam um 

horizonte A de origem mineral superficial fracamente 

desenvolvido, seja pelo reduzido teor de colóides 

minerais ou orgânicos ou por condições externas de 

clima e vegetação (EMBRAPA, 1999). 

As planícies fluviais do Rio Paraíba do Sul dispõem 

de solos com boa fertilidade natural, como neossolos 

flúvicos e cambissolos eutróficos, indicados para 

a prática agrícola. O clima úmido na proximidade 

dos alinhamentos serranos escalonados da Serra da 

Mantiqueira favorece a formação de solos profundos 

e lixiviados, como latossolos vermelho-amarelos álicos 

e argissolos vermelho-amarelos com características 

latossólicas distróficas (DANTAS et al., 2000).

Latossolo no município de Valença (Foto: Gustavo Mahé)
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Saneamento e recursos hídricos

Abastecimento de água

Sistemas completos de abastecimento de água – o que inclui captação, tratamento, 

reservação e distribuição – abastecem 96,7% da população urbana da Região 

Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (RH III) (AGEVAP, 2006; AGEVAP, 2014a). De 

acordo com os Planos Municipais de Saneamento, 90,3% da população urbana de 

Valença e 97,7% da de Barra do Piraí são atendidas pela rede geral de abastecimento 

(AGEVAP, 2014b; AGEVAP, 2015).

Na área rural, entretanto, o panorama é bem diferente. De acordo com os dados 

censitários de 2010 do IBGE, a cobertura de abastecimento de água por rede geral é baixa 

nos setores rurais. Parte do distrito-sede e do distrito de Barão de Juparanã, em Valença, 

e do distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, não é contemplada pelo serviço (Mapa 18 e 

Gráfico 5). Predomina, nessas áreas, o abastecimento por poços ou nascentes. Em relação 

aos setores urbanos, foi verificada heterogeneidade espacial em ambos os municípios. 

No distrito-sede de Valença, foi observada maior proporção de domicílios abastecidos, 

especialmente no centro da cidade. Os menores índices observados nos outros setores 

são possivelmente explicados pela distância progressiva do bairro central, localizado no 

limite nordeste da bacia delimitada pelo projeto. Imagens de satélite mostram um padrão 

urbano pouco denso ao longo da rodovia RJ-145, caracterizado por núcleos espaçados e 

pela presença de indústrias. Dessa forma, os índices mais altos de abastecimento de água 

por rede geral nos setores urbanos mais afastados do centro foram observados onde a 

densidade da malha urbana é visivelmente maior. 

Conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Valença, o município é 

abastecido através de nove captações superficiais e duas captações subterrâneas que 

suprem os distritos e bairros isolados (AGEVAP, 2014b). A principal captação é realizada 

no Rio das Flores, por um sistema de bombeamento com condições de operar 24 horas 

por dia e capacidade nominal de 190 l/s (litros por segundo), que direciona a água para 

a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Valença, de onde segue para o reservatório 

e, em seguida, é distribuída para a sede municipal. A área drenante desta captação 

encontra-se contemplada em sua totalidade pela MBH Rio das Flores. 

O município de Barra do Piraí utiliza o Rio Paraíba do Sul como principal fonte 

de abastecimento de água, através de cinco pontos de captação. Há captações 

também em quatro outros mananciais superficiais, incluindo o Rio das Flores, para 

o abastecimento do distrito de Ipiabas (BARRA DO PIRAÍ, 2015), cuja área drenante 

encontra-se incluída na MBH Rio das Flores.
Ponto de captação de água para abastecimento público no município de Valença (Foto: Marie Ikemoto)

Gráfico 5 - Abastecimento de água na microbacia Rio das Flores

Abastecimento 
de água por 
rede geral

Abastecimento de 
água por poço/nascente 
na propriedade

% de domicílios urbanos% de domicílios rurais

4,62

94,88

62,5

38,6

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados do Censo 2010/IBGE

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL E PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS PARA A ATUAÇÃO DO PROJETO CONEXÃO MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

93





Esgotamento sanitário

Até o ano de 2006, 82% da população urbana dos municípios da Bacia do Rio Paraíba 

do Sul era abrangida pela rede coletora de esgoto, mas apenas 17,6% possuía rede 

de tratamento de efluentes (AGEVAP, 2006). Isto significa que, ao longo de todo o 

seu curso, o Rio Paraíba do Sul é atingido por grandes quantidades de efluentes 

domésticos, tendo implicações para os municípios que realizam captação de água 

tanto do curso principal como de seus afluentes. 

A Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul conta com onze estações de 

monitoramento de qualidade da água no canal principal, cinco distribuídas por 

seus afluentes e uma no Rio Preto. Em 2014, foram constatadas altas concentrações 

de coliformes fecais e fósforo tanto no canal principal quanto nos seus afluentes 

em praticamente todas as estações de monitoramento de qualidade de água, 

especialmente naquelas próximas a núcleos urbanos ribeirinhos (AGEVAP, 2014a).

De fato, o PMSB de Valença indica que o município não possui Estações de Tratamento 

de Esgoto (ETEs) em funcionamento, de maneira que os efluentes domésticos são 

lançados in natura nos corpos hídricos próximos de onde são gerados. Quanto à rede 

coletora, somente o distrito-sede é contemplado, mas, ainda assim, somente 44% da 

população urbana é beneficiada (AGEVAP, 2014b). 

Em Barra do Piraí, a abrangência da rede coletora geral chega a 65% da população 

urbana no distrito-sede. Os distritos de Califórnia da Barra, Dorândia e Ipiabas 

apresentam redes coletoras com baixa abrangência, e, ainda assim, somente nos 

núcleos urbanos. Com relação ao tratamento de esgoto, o município conta apenas com 

uma ETE no distrito de Califórnia da Barra (posta em funcionamento apenas em 2017), 

de modo que a maior parte dos efluentes domésticos é jogada in natura no Rio Paraíba 

do Sul e em afluentes próximos (BARRA DO PIRAÍ, 2014).

Na área contemplada pelo projeto, os dados censitários do IBGE de 2010 mostram 

que grande parte dos setores rurais apresentou baixa ou nenhuma cobertura da rede 

geral de coleta de efluentes domésticos. Já os setores urbanos apresentaram índices 

mais elevados de cobertura do serviço, especialmente na área central do distrito-sede 

de Valença (Mapa 19 e Gráfico 6). Entretanto, alguns setores urbanos mais afastados 

nos distritos-sede de Valença e Ipiabas, em Barra do Piraí, apresentaram baixo ou 

nenhum atendimento da rede coletora. Ao contrário do que foi observado para o 

abastecimento de água, a densidade urbana observável em imagens de satélite não foi 

necessariamente um fator de correlação, especialmente em Valença, onde os setores a 

sudoeste do bairro central mostraram casos de correlação inversa. 

Nas áreas não atendidas pela rede geral, os efluentes domésticos têm como destino 

final fossas, valas ou corpos hídricos. Foi constatada a utilização expressiva de fossas 

(sépticas ou rudimentares) em todas as áreas rurais de ambos os municípios. O uso 

de tal recurso, mesmo que em menor proporção, ocorre em setores urbanos do 

distrito-sede de Valença mais afastados da área central.

Gráfico 6 - Esgotamento sanitário na microbacia Rio das Flores

Domicílios com 
esgotamento sanitário 
por rede geral

Domicílios com 
esgotamento sanitário por 
fossa séptica/rudimentar

Domicílios com 
esgotamento sanitário 
por vala, rio, lago ou 
mar e outros

% de domicílios urbanos% de domicílios rurais

3,0

32,3

64,2
54,2

14,1

30,8

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados do Censo 2010/IBGE
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Resíduos sólidos

O Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH) da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul aponta que, até 2008, a maior parte (38%) do lixo produzido nos municípios 

da bacia do Rio Paraíba do Sul era destinada a aterros controlados, enquanto 31% era 

disposto em aterros sanitários (IBGE, 2008, apud AGEVAP, 2014a). Entretanto, o estudo 

mostra que os lixões ainda eram a alternativa para 23,7% dos resíduos sólidos e que, 

desses, apenas 6,5% eram reciclados. O plano ressalta, ainda, que a região do Médio 

Paraíba do Sul na parcela fluminense é uma das que apresentam os maiores índices 

de lixo não coletado.

Até 2015, Valença dispunha de apenas um lixão como destino dos resíduos sólidos do 

município (SNIS, 2015). A unidade foi fechada em abril de 2016, após problemas de 

coleta, de modo que o lixo passou a ser destinado para o aterro sanitário de Vassouras, 

gerenciado pela prefeitura deste município. Já o município de Barra do Piraí contava 

com uma estrutura mais robusta, incluindo um aterro controlado e uma unidade de 

transbordo operados pela prefeitura, além de uma unidade de triagem de resíduos 

sólidos operada por uma cooperativa de lixo reciclável do município (SNIS, 2015). 

No que se refere à área de abrangência do projeto, os dados do censo demográfico 

de 2010 do IBGE indicam uma boa cobertura de coleta de lixo por serviço de limpeza 

ou caçamba nas áreas rurais, com destaque para o distrito de Ipiabas, em Barra do 

Piraí (Mapa 20 e Gráfico 7). Entretanto, nota-se baixa abrangência do serviço em um 

setor rural no distrito-sede de Valença. Esse contempla o bairro de Quirino, onde 

estava localizado o lixão municipal agora desativado. Os setores urbanos apresentam 

cobertura total ou quase total dos domicílios com coleta de lixo por serviço de 

limpeza ou caçamba.

Os setores não atendidos pelos serviços de coleta – em geral, rurais, e, mais 

comumente, em Valença – enterram ou queimam o lixo na propriedade, ou jogam-no 

em terreno baldio. Não foi observado o despejo de resíduos sólidos em corpos hídricos 

dentro da bacia delimitada para atuação do projeto. 

Gráfico 7 - Resíduos sólidos na microbacia Rio das Flores

Lixo descartado à beira de uma rodovia na área rural do município de Valença (Foto: Gustavo Mahé)
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jogado em rio, lago, 
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Fonte: Elaborado pelos autores, com dados do Censo 2010/IBGE
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O uso da água nas microbacias e as áreas de 

interesse para a proteção dos mananciais2

A população rural e urbana da microbacia depende 

da água gerada localmente, na própria microbacia 

Rio das Flores, para o uso doméstico e agropecuário. 

Os núcleos urbanos do distrito-sede de Valença e do 

distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, dependem de 

captações realizadas no Rio das Flores. A população 

rural depende de captações em rios, nascentes e 

açudes ao longo da microbacia. Os efeitos positivos 

das ações de conservação, restauração e conversão 

produtiva, resultantes da regulação do ciclo hidrológico 

local, poderão beneficiar tanto a população urbana 

quanto a população rural da microbacia. 

No mapeamento das áreas drenantes e do uso 

da água, aquelas que mais contribuem para 

captações de abastecimento público e para os 

açudes se concentram nas partes mais altas da 

microbacia, particularmente nos distritos de 

Ipiabas e São Francisco. 

2. Para saber mais sobre mananciais, consulte o Quadro 2 (p. 51). 

Açude no município de Valença  
(Foto: Gustavo Stephan)
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Restrições ao uso da terra

Áreas de Preservação Permanente 

A microbacia Rio das Flores possui aproximadamente 

3.250 hectares de Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) – faixas marginais, nascentes, declividade 

acima de 45º e topos de morro –, o que corresponde 

a aproximadamente 19% da sua área total (Quadro 

4).  As APPs de faixa marginal e nascentes, que se 

distribuem por todo o território da microbacia, 

predominam na área. As APPs de topo de morro 

ocorrem apenas nas áreas de relevo mais acidentado, 

em alguns locais do divisor de águas da microbacia. 

As áreas com declividade superior a 45° são, em geral, 

bastante pequenas e pontuais, não abrangendo uma 

parte significativa do território (Gráfico 8 e Mapa 22). 

Mais de 50% das APPs de faixa marginal não se 

encontram conservadas, estando cobertas por 

pastagens (Gráfico 9 e Mapa 22). Quase 40% das APPs 

de topos de morro, que ocorrem de forma significativa 

em apenas três pequenos trechos do divisor de 

drenagem, também não se encontram cobertas por 

vegetação nativa, devendo, portanto, ser recompostas 

ou submetidas a práticas conservacionistas da água e 

do solo. As APPs de declividade, provavelmente devido 

à dificuldade de uso e acesso a essas áreas, são as mais 

conservadas, seguidas das APPs de nascentes.

Gráfico 8 - Porcentual 

de área ocupada por 

cada tipologia de APP na 

microbacia Rio das Flores

Gráfico 9 - Adequação do 

uso do solo das áreas de 

preservação permanente 

na microbacia Rio das 

Flores ao estabelecido 

na Lei nº 12.651/2012
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Quadro 4 - Áreas de Preservação Permanente

Definição
As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são definidas pelo art. 3°, inciso II, da 
Lei no 12.651/2012 como as áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, 
cuja função é preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica 
e a biodiversidade; facilitar o fluxo gênico de fauna e flora; e proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas. Essas áreas são delimitadas no 
art. 4° da mesma lei, e os principais tipos que ocorrem nas microbacias são: faixa 
marginal (faixa de 30 m desde a borda da calha do leito regular em rios de até 10 
m de largura), nascentes (50 m do entorno das nascentes), topos de morro (terço 
superior dos morros com declividade superior a 25° e 100 m ou mais de altura) e 
declividade (encostas ou parte delas com mais de 45% de declividade). 

Obrigações
De acordo com a supracitada lei, a vegetação dessas áreas deve ser mantida 
ou recomposta. Entretanto, o art. 61-A e seguintes desta mesma lei mitigam a 
obrigação de recomposição da vegetação nativa em áreas rurais consolidadas desde 
22 de julho de 2008, especialmente quando as propriedades possuem menos de 
quatro módulos fiscais. No caso das nascentes e faixas marginais, a lei estabelece 
uma faixa mínima a ser mantida ou recomposta – 5 metros em propriedades 
de até um módulo fiscal, 8 metros nas propriedades de um a dois módulos e 15 
metros nas de dois a quatro módulos. Nas áreas de uso consolidado em topo de 
morro e com declividade superior a 45°, são permitidas atividades florestais ou 
cultura de espécies lenhosas perenes ou de ciclo longo, desde que sejam adotadas 
práticas conservacionistas da água e do solo (art. 63). É importante ressaltar que 
os remanescentes de vegetação nativa existentes nas APPs delimitadas pelo art. 
4°, inciso I, da Lei no 12.651/2012, devem sempre ser conservados. As exceções 
estabelecidas pelo art. 61-A mitigam apenas a obrigação de recomposição. A 
obrigação de conservação da vegetação nativa em APPs permanece.  

Delimitação
As APPs de topo de morro, declividade, faixas marginais e nascentes das 
microbacias foram estimadas a partir da Base Cartográfica IBGE/SEAS, na escala 
1:25.000. Para a análise do uso do solo e da cobertura vegetal dessas áreas, foram 
consideradas as áreas nas quais há a obrigação de conservação, recuperação ou 
adoção de práticas de manejo que promovam a conservação da água e do solo 
(art. 4° combinado com o art. 61-A, da Lei n° 12.651/2012). Para tanto, as APPs foram 
analisadas conjuntamente com o mapeamento do uso do solo e da cobertura 
vegetal, na escala 1:10.000, e com as propriedades existentes no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR).  O resultado dessa análise abrange as APPs de faixas marginais e 
entorno de nascentes nas quais há obrigatoriedade de restauração ou conservação 
(art. 4° combinado com o art. 61-A, da Lei n° 12.651/2012), as áreas de topo de morro 
(art. 4° da Lei n° 12.651/2012 e Resolução INEA n° 93/2014) e as áreas declivosas.

Proteção de nascente no município de Valença  
(Foto: Rio Rural/Seappa)
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Reserva Legal

O Mapa 23 apresenta os limites das Reservas 

Legais (Quadro 5) registradas no CAR, classificadas 

de acordo com a porcentagem de área conservada. 

É possível observar que a maior parte das áreas 

se encontra predominantemente conservada, 

embora haja uma concentração de reservas 

legais pouco conservadas na área central da 

microbacia. As áreas não conservadas em Reserva 

Legal correspondem a aproximadamente 900 

hectares e podem representar oportunidades 

para a implementação de áreas de restauração e 

conversão produtiva.

Quadro 5 - Reserva Legal

A Reserva Legal corresponde a uma área de 20% da propriedade 
ou posse rural na qual há obrigatoriedade de manutenção da 
vegetação nativa, conforme definido para a Mata Atlântica pelo 
art. 12 da Lei no 12.651/2012. A reserva tem a função de assegurar o 
uso econômico sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, 
auxiliar na conservação e na reabilitação dos processos ecológicos 
e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo 
e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (art. 3, inciso III, 
Lei no 12.651/2012). Os proprietários que possuem área conservada 
em extensão inferior ao estabelecido devem recompor, permitir a 
regeneração natural ou compensar sua reserva (art. 66 da referida 
lei). A recomposição pode ser realizada com espécies nativas e 
exóticas, em sistema agroflorestal, desde que as espécies nativas 
correspondam a, pelo menos, 50% da área da reserva. No caso dos 
imóveis de até quatro módulos fiscais que não apresentam 20% de 
sua área conservada, a Reserva Legal poderá ser a área de vegetação 
nativa existente desde 22 de julho de 2008 (art. 67 da referida lei).

Área conservada em propriedade rural no município de Valença (Foto: Gustavo Stephan)
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Unidades de Conservação

A Mata Atlântica remanescente na microbacia Rio das 

Flores é protegida por três Unidades de Conservação 

(UCs): o Parque Estadual da Serra da Concórdia, o 

Monumento Natural Estadual Serra dos Mascates e 

a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

Fazenda São Geraldo (Mapa 24). O Parque Estadual 

da Serra da Concórdia é o que possui a maior área no 

interior da microbacia (2.314 hectares, quase metade 

da área da UC). O parque foi criado em 2002, porém 

a parte inserida na microbacia é decorrente de uma 

ampliação ocorrida em 2016, para abranger também 

a Serra de São Manuel e contribuir de forma mais 

efetiva para a conectividade e conservação da floresta 

estacional semidecidual da região. No parque não 

é permitida nenhuma forma de uso direto, sendo 

possível apenas atividades de pesquisa científica e 

visitação. O território de um parque é de posse ou 

domínio públicos, e as áreas particulares em seu 

interior deverão ser desapropriadas de acordo com a 

lei (Lei nº 9.9855/2000). O parque possui sede, centro 

de visitantes e conselho consultivo. 

Na parte mais baixa da microbacia, mais próxima à 

sede municipal, estão localizadas a RPPN Fazenda São 

Geraldo e uma pequena parte do Monumento Natural 

Serra dos Mascates. Nessas unidades, o uso direto dos 

recursos naturais também não é permitido.  

A RPPN é uma área privada, cujo fim conservacionista 

encontra-se gravado com perpetuidade no registro 

do imóvel. O Monumento Natural é administrado 

pelo poder público e pode ser constituído por áreas 

públicas ou privadas, desde que apresentem um uso 

adequado aos objetivos da unidade. No entorno da 

microbacia, encontram-se também o Parque Natural 

Municipal do Açude da Concórdia e o Refúgio da Vida 

Silvestre Estadual do Médio Paraíba.
Observação de aves no Parque Estadual Serra da 

Concórdia, no município de Valença (Foto: Ana Balarin)
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Ordenamento territorial

Plano Diretor Municipal de Valença 

O Plano Diretor de Valença foi revisado em 2017 e publicado na Lei Complementar 

Municipal nº 196/2017. O instrumento controla o uso e a ocupação do solo do 

território e, a partir dele, no art. 12, ficam estabelecidos dois níveis de abordagem: o 

macrozoneamento e o zoneamento urbano.

O macrozoneamento define como zona rural todas as áreas rurais do município que 

desenvolvem atividades de pecuária leiteira e de corte, aquelas destinadas à preservação 

e ao reflorestamento, além das áreas definidas na Lei Ordinária nº 2.778 de 2014 ou no 

Código de Políticas Ambientais das esferas municipais, estaduais e/ou federais. 

A zona urbana é definida pela prática administrativa do município e de seus distritos. 

Cerca de 2.500 hectares da microbacia encontram-se inseridos no distrito de Valença 

e possuem um zoneamento funcional de caráter misto, onde os usos comercial, 

institucional, paisagístico-recreativo, residencial e industrial coexistem, sendo os usos 

residencial e industrial os mais comuns. As diretrizes específicas do zoneamento 

funcional dispõem que o uso residencial compreende edificações destinadas à moradia 

de famílias, podendo ser agrupadas ou isoladas, verticalizadas ou horizontalizadas, e 

residenciais transitórios, como hospedagens em geral. O uso industrial é permissivo 

às indústrias domésticas, especiais, de pequeno à grande porte. Porém, a autorização 

para a instalação do uso industrial de médio, grande porte e industrial especial 

dependerá da análise de cada caso particular, realizada pelo Conselho Municipal e 

pelo órgão ambiental competente. 

As áreas de maior prioridade para atuação do projeto Conexão Mata Atlântica, 

estabelecidas segundo a análise de nanobacias prioritárias, estão localizadas 

principalmente em zonas residenciais e industriais, de acordo com o 

Zoneamento Funcional. 

Plano Diretor Municipal de Barra do Piraí 

Aproximadamente 30% da microbacia Rio das Flores encontra-se inserida no 

município de Barra de Piraí. A prefeitura possui como principal regulador do 

desenvolvimento do território o Plano Diretor Participativo (PDP) (Lei Complementar 

Municipal nº 001/2018).

O trecho do município de Barra do Piraí inserido na microbacia Rio das Flores 

abrange, em termos de macrozoneamento, uma zona urbana (o distrito de Ipiabas), 

a Zona de Preservação Rural 3 e pequenos trechos das Zonas de Preservação 1 (a 

leste de Ipiabas) e 2 (a oeste de Ipiabas) (os mapas podem ser consultados na Lei 

Complementar nº 001/2018). A Zona Rural 3 é constituída por toda a área rural 

ao norte do núcleo urbano de Ipiabas, que possui um número significativo de 

propriedades e atividades de natureza rural. De acordo com o plano, nessas áreas 

devem ser estimuladas, além do desenvolvimento das atividades agropecuárias, 

atividades que favoreçam o turismo, tais como pousadas, hotéis-fazenda, 

acampamento turístico e pequeno comércio de produtos artesanais oriundos do meio 

rural. 

A zona urbana de Ipiabas é caracterizada pelo uso predominantemente habitacional. 

Com atividades econômicas dispersas, é permissiva ao adensamento populacional 

conforme infraestrutura disponível. Porém, a maior parte da zona habitacional é 

desprovida de infraestrutura básica e possui problemas viários. Logo, o adensamento 

não é indicado. Próximo à Zona Central, pequena área do distrito, é verificada 

melhoria na infraestrutura básica, com apoio de equipamentos urbanos facilitando 

o acesso. São áreas onde a consolidação do desenvolvimento urbano e econômico 

é estimulada. Em Ipiabas, existe também uma pequena Zona de Especial Interesse 

Social, que define parâmetros reguladores de usos e ocupação do solo com o objetivo 

de realizar a regularização fundiária, a urbanização e/ou a produção de habitações 

destinadas, principalmente, à população de baixa renda.
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Estrutura fundiária

Mais de 68% da área na microbacia de Rio das Flores 

se encontra registrada no Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), o que possibilita uma primeira aproximação 

da estrutura fundiária da região. O tamanho médio 

das propriedades na MBH é de aproximadamente 126 

hectares. No entanto, a média é pouco representativa, 

devido à inconstância do tamanho das propriedades, 

que varia de 0,24 hectare a 2.389 hectares. O 

histograma ao lado evidencia a maior concentração 

de propriedades de até 50 hectares, enquanto as 

demais classes apresentam baixa ocorrência.

Também foi analisado o tamanho das propriedades 

em módulos fiscais - unidade de medida em hectares 

definida pelo INCRA para os municípios brasileiros, 

buscando expressar a área mínima para que uma 

unidade produtiva seja viável. A unidade é definida 

com base no tipo de exploração predominante no 

município, na renda obtida no tipo de exploração, e 

em outras explorações existentes no município que, 

embora não predominantes, sejam expressivas em 

função da renda ou da área utilizada e o conceito de 

“propriedade familiar” (EMBRAPA, 2018). O tamanho 

do módulo fiscal em Barra do Piraí corresponde a 20 

hectares, e, em Valença, a 24 hectares. Na microbacia 

predomina o minifúndio, que possui menos de um 

módulo fiscal, seguido da pequena propriedade, que 

possui de um a quatro módulos fiscais. Essas duas 

categorias, juntas, correspondem a aproximadamente 

75% das propriedades cadastradas (Gráfico 11). As 

propriedades médias correspondem a pouco mais de 

10% dentre as cadastradas, e a ocorrência de grandes 

propriedades é excepcional. 

Gráfico 10 - Número de 

propriedades por classes de 

tamanho (intervalos de 50 hectares) 

na microbacia Rio das Flores

Gráfico 11 - Número de 

propriedades por classes 

de tamanho (módulos 

fiscais) na microbacia 
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Fonte: Elaborado pelos autores, com dados do Cadastro Ambiental Rural
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Propriedade rural no município de Valença (Foto: Gustavo Stephan)





Microbacias  

Valão Grande I, Valão  

Grande II e  Córregos 

Coleginho e Olho d’Água

A área de atuação nos municípios de Italva e Cambuci, na região do Baixo Paraíba do Sul, abrange três microbacias 

(MBH) contíguas: Valão Grande I, Córrego Caixa D’ Água e Valão Grande II (Valão Grande II) e Córregos Coleginho e 

Olho d’Água (Coleginho). 

O Valão Grande e os Córregos Coleginho e Olho d’Água deságuam no Rio Muriaé, um afluente do Rio Paraíba do Sul 

que nasce na Zona da Mata mineira. A bacia do Rio Muriaé é caracterizada pela poluição, causada principalmente 

pela falta de tratamento dos efluentes domésticos e pela paisagem degradada, com pouca cobertura vegetal, que 

contribui para o grande aporte de sedimentos no rio e para os eventos de inundações. No período de enchentes, 

grandes deflúvios superficiais originados na parte alta da bacia, no Estado de Minas Gerais, alcançam o Rio de Janeiro, 

impactando os municípios fluminenses. Destaca-se também a diminuição na quantidade de água dos mananciais nos 

períodos de estiagem, responsável pela escassez crítica de água nas áreas urbanas e rurais (AGEVAP, 2006a).  

A paisagem das microbacias não destoa da encontrada no restante da bacia: as pastagens, muitas vezes 

apresentando sinais de erosão, ocupam mais de 70% da área de todas as microbacias (Mapa 26). A maior parte do 

desmatamento provavelmente ocorreu ao longo do século XIX (IBGE, 2017), com a chegada dos fazendeiros à região, 

e se manteve ao longo dos sucessivos ciclos econômicos. No presente, a pecuária de corte e de leite é a principal 

atividade agropecuária nas microbacias, realizada em grande parte por agricultores familiares (RIO RURAL, 2015b; 

RIO RURAL, 2015c). 

A agricultura, predominantemente temporária, é praticada em escala menor do que a pecuária e ocupa uma parte 

pequena do território (menos de 1% no momento analisado). Na microbacia Coleginho e Olho d’Água, em 2015, se 

destacaram a cana forrageira, o milho, o tomate e o feijão. Já em Valão Grande predominou o tomate, seguido do 

milho, do arroz e do pimentão (RIO RURAL, 2015b; RIO RURAL, 2015c). 

A mineração é uma atividade pontual nas microbacias, mas de considerável importância econômica, principalmente 

no município de Italva (IBGE, 2017). 

Área: Valão Grande I - 7.420 ha, Valão Grande II - 12.100 ha  
e Coleginho e Olho D´Água - 4.300 ha

Municípios: Italva e Cambuci

População: Aproximadamente 11.000

Vegetação: Floresta estacional semidecidual, podendo ser considerada 
próxima da decidual

Clima: Tropical com estação seca (Aw)

Solos: Predominam os argissolos vermelhos e vermelho-amarelos.

Geologia: Terrenos pré-cambrianos sujeitos a metamorfismo de alto grau na 
Faixa Ribeira, presença de gnaisses bandados e migmatitos  

do Paraíba do Sul e ocorrência de mármore ornamental

Geomorfologia: Região interplanáltica do Pomba-Muriaé, relevo 
predominantemente colinoso, mas com destaque  

para a ocorrência de serras escarpadas (Serra do Monte Verde)

Principais atividades na área rural:  
Pecuária de corte e de leite, culturas anuais e mineração 

Uso e cobertura: Valão Grande I: pastagem (72,4%), floresta (18,3%), vegetação 
secundária em estágio inicial (7,2%), área urbana (0,1%); Valão Grande II: 

pastagem (71,5%), floresta (19,3%), vegetação secundária em estágio inicial 
(7,8%), área urbana (0,4%); Coleginho e Olho d’Água: pastagem (79,1%), floresta 

(8,3%), vegetação secundária em estágio inicial (7,2%), área urbana (2,4%)

Dependem da microbacia para o abastecimento público:  
Distrito de São João do Paraíso (Cambuci) e outras comunidades do local 
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Carro de boi em propriedade rural no município de Italva  
(Foto: Gustavo Stephan)





Biodiversidade

As regiões Norte e Noroeste Fluminense são as 

que sofreram a mais profunda alteração dos seus 

ecossistemas naturais no Estado do Rio de Janeiro. 

As áreas planas, em geral úmidas, foram canalizadas, 

drenadas e aterradas para o estabelecimento 

de cultivos como a cana e o arroz. As áreas 

colinosas e montanhosas foram desmatadas para 

o estabelecimento de cultivos e para a criação de 

gado. Essas alterações se associaram, ainda, ao 

clima, caracterizado por altas temperaturas e por um 

pronunciado período seco, que tendem a dificultar o 

processo de regeneração natural da vegetação nativa 

nas áreas abandonadas. 

Como consequência, a região é a que apresenta 

a menor cobertura vegetal do estado e o maior 

percentual de pastagens (frequentemente de baixa 

produtividade) e áreas agrícolas. As áreas naturais 

são, em geral, pequenas e dispersas, e a informação 

sobre elas é muito reduzida. Isso não significa que 

esses remanescentes não sejam importantes: conhecer 

e conservar essas comunidades capazes de resistir 

às secas periódicas, ao processo de fragmentação 

dos ambientes naturais e, em alguns casos, até ao 

fogo, é fundamental para a manutenção dos serviços 

ecossistêmicos em paisagens agrícolas. Além disso, os 

poucos estudos realizados indicam a existência de alta 

heterogeneidade florística e de espécies da flora e da 

fauna ainda não registrados, raros, ameaçados e/ou 

pouco conhecidos. 

Ninho de pássaro em galho de um pau-jacaré. Italva (Foto: Gustavo Stephan)
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Flora

As microbacias do Valão Grande e dos Córregos Coleginho e Olho d’Água estão 

localizadas no bioma Mata Atlântica, na região onde predomina a floresta estacional 

semidecidual, em decorrência do marcado período seco que ocorre no inverno. A 

alteração da vegetação, particularmente em Italva, é tão intensa que a vegetação se 

aproxima da decidual (LUMBRERAS et al., 2004). 

A base de dados do Jardim Botânico apresenta mais de trezentos registros de coletas 

de ervas, arbustos, árvores e trepadeiras nativas nos municípios de Italva e Cambuci. 

Embora não tenham sido encontrados trabalhos publicados contendo a análise desses 

levantamentos, essa base é uma importante fonte de referência das espécies nativas 

existentes na região. 

O trabalho de Dan, Braga e Nascimento (2010) apresenta a análise da estrutura e 

composição florística de fragmentos florestais localizados na bacia do Rio São Domingos, 

que se limita ao sul com a microbacia Valão Grande. Todos os fragmentos apresentam 

algum histórico de perturbação antrópica, seja de caça, corte coletivo ou queimadas, o 

que se reflete na estrutura (baixa área basal, alta porcentagem de indivíduos mortos e 

de troncos múltiplos). A diversidade e a riqueza, entretanto, são bastante altas (H’=4,60 

e 198 espécies em 1 hectare), provavelmente devido à baixa similaridade entre as áreas 

analisadas e à alta diversidade, também, dos fragmentos pequenos (< 10 hectares). 

As espécies que ocorrem com maior frequência, em sua maioria, são dispersas pelo 

vento ou por meios próprios, embora a maior parte das espécies encontradas seja 

dispersa por animais. É necessário considerar a possibilidade de estar ocorrendo uma 

substituição das espécies zoocóricas pelas anemocóricas e autocóricas, processo que já 

foi identificado em outras áreas da Mata Atlântica. 

As espécies mais comumente encontradas são: Gallesia integrifolia (pau-d’alho), 

Apuleia leiocarpa (garapeira), Piptadenia gonoacantha (pau-jacaré), Guarea guidonia 

(carrapeta), Dalbergia nigra (jacarandá-preto) e Parapiptadenia pterosperma (angico-

de-flor-roxa), no estrato superior; Deguelia costata (pau-carrapato) e duas espécies de 

Trichilia, no estrato médio; e Sebastiania commersoniana (branquilho), no sub-bosque. 

Foram identificadas as espécies da flora ameaçada Dalbergia nigra (jacarandá-preto), 

Brosimum glaziovii, Trigoniodendron spiritusanctense (torradinho), Euterpe edulis 

(palmito-juçara), Melanopsidium nigrum, Chrysophyllum imperiale (guapeba) e 

Couratari asterotricha (imbirema) e duas novas espécies dos gêneros Protium e 

Pseudopiptadenia (BRASIL, 2014).

É importante mencionar também a presença, na Serra do Pão de Ló, em Italva, da 

liana Aristolochia raja, endêmica do Rio de Janeiro e classificada como em perigo. 

Especialistas acreditam que a espécie apresenta subpopulações muito pontuais 

e com poucos indivíduos. A espécie também foi identificada na cidade do Rio de 

Janeiro, onde provavelmente encontra-se extinta, e na Serra da Tiririca, em Niterói. 

A ocorrência desta espécie é uma das principais razões para a classificação desta 

região de Italva como de importância extremamente alta para a conservação da 

flora endêmica. Também na Serra do Pão de Ló foi identificada uma erva terrícola 

endêmica e criticamente em perigo de extinção, Dichorisandra picta. Encontrada 

apenas em Italva e Cardoso Moreira, esta espécie já foi utilizada como ornamental 

devido ao seu fácil cultivo, porte reduzido e flores roxas chamativas. Outras espécies 

endêmicas que ocorrem na região são as lianas Manettia pedunculata, identificadas na 

Serra do Monte Verde, e Stigmaphyllon affine, identificadas em um trecho de floresta 

em regeneração na estrada da Fazenda Taquaral, ambas encontradas em Cambuci e 

classificadas como vulneráveis (MARTINELLI et al., 2018). 
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Biodiversidade de espécies nativas da Mata Atlântica, em Cambuci (Foto: Gustavo Stephan)



Fauna

A fauna da floresta estacional semidecidual, em particular a da Região Noroeste 

Fluminense, é pouco estudada. Os trabalhos encontrados foram realizados na Serra 

do Monte Verde, nas microbacias do Valão Grande, e revelam uma riqueza de espécies 

semelhante a outras áreas desse tipo de floresta, com a predominância de espécies 

comumente encontradas no bioma Mata Atlântica e adaptadas a áreas perturbadas. 

Em baixas densidades, são encontradas também espécies endêmicas, raras, de 

ocorrência desconhecida na região ou totalmente novas. 

Nos levantamentos de mamíferos, foram identificados: Nasua nasua (quati-de-cauda-

anelada), Procyon cancrivorus (mão-pelada ou guaxinim), Dasypus novemcinctus (tatu), 

Cuniculus paca (paca), 16 espécies de morcegos, sete espécies de pequenos marsupiais 

e seis de pequenos roedores (aLBUQUerQUe et al., 2013; GonÇaLVeS et al., 2016). 

Entre os morcegos, os frugívoros Carollia perspicillata e Sturnira lilium foram os mais 

encontrados. Mas foram identificadas também espécies mais raras, que costumam 

ocorrer em áreas conservadas (Lonchorhina aurita, Micronycteris minuta, Trachops 

cirrhosus), e uma espécie recentemente descrita, aparentemente endêmica da Mata 

Atlântica, Lonchophylla perachii. A diversidade encontrada é semelhante à de outras 

áreas de floresta estacional semidecidual (aLBUQUerQUe et al., 2013).  

No caso dos pequenos roedores e marsupiais, esses últimos tenderam a ser mais 

abundantes, resultado já encontrado em outras áreas de floresta estacional. As 

espécies mais frequentemente encontradas foram a gambá-de-orelha-preta (Didelphis 

aurita), a cuíca (Marmosops incanus) e o rato-de-chão (Akodon cursor). É importante 

destacar a ocorrência tanto de espécies endêmicas da Mata Atlântica quanto de áreas 

transicionais e do Cerrado (GonÇaLVeS et al., 2016). 

Foram encontradas 20 espécies no levantamento de anfíbios. Predominaram 

os indivíduos da família Hylidae, em geral adaptados a ambientes abertos e/ou 

perturbados. Das seis espécies registradas somente na floresta, foi identificada uma 

espécie recentemente descrita em apenas dois registros (Ischnocnema oea) e duas 

possíveis espécies novas (Crossodactylus sp. e Ischnocnema cf. parva) (aLMeIda-

GoMeS et al., 2010). 

Quati (Nasua nasua) (Foto: João Rafael Marins)

Tatu-mirim (Dasypus-septemcinctus) (Foto: João Rafael Marins)
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Paisagem

Até o início do século XIX, quando colonos e fazendeiros 

estabeleceram moradias, vilas, cultivos e a criação 

de gado na região de Italva e Cambuci (IBGE, 2017), 

provavelmente a maior parte da área das microbacias 

era coberta por florestas. É a partir desse pressuposto 

que assumimos que a floresta é o habitat da maior parte 

da fauna nativa, sendo fundamental para a manutenção 

da biodiversidade local. 

Atualmente, as microbacias são caracterizadas pelo 

predomínio de áreas de pastagem, que ocupam mais 

de 70% do território de todas as microbacias. Essas 

pastagens são pontuadas por pequenos remanescentes 

florestais formados por florestas secundárias nos 

estágios iniciais e médio de regeneração. O principal 

remanescente da região encontra-se na Serra do 

Monte Verde, em Cambuci, no limite das microbacias 

Valão Grande I e Valão Grande II, e apresenta mais de 

1.500 hectares entremeados por áreas de pastagem, 

edificações e afloramentos rochosos. 

Fragmentos de Mata Atlântica no Refúgio de Vida Silvestre 
do Chauá, em Cambuci (Foto: Gustavo Stephan)
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Análise de descritores3

O mapa de área dos remanescentes nos permite perceber que nas partes mais baixas 

das microbacias do Valão Grande, e em toda a microbacia Córregos Coleginho e Olho 

d’Água, predominam fragmentos muito pequenos, com menos de 10 hectares. O índice 

de proximidade, que considera o tamanho do remanescente e a distância para o 

fragmento mais próximo, destaca também o isolamento desses pequenos fragmentos. 

Os maiores remanescentes estão localizados nas áreas mais altas e declivosas, nos 

divisores de drenagem das microbacias do Valão Grande. É importante notar, como 

indicam os mapas do índice de forma e de área core, que os remanescentes maiores 

tendem a ter formas mais complexas, o que aumenta a superfície de contato com a 

matriz e, consequentemente, a influência desta sobre o remanescente florestal. Por 

esta razão, são poucos os remanescentes que possuem áreas core significativas, ou 

seja, com pouca influência do entorno. Apenas um remanescente, o da Serra do Monte 

Verde, em Cambuci, possui mais de 100 hectares de área-núcleo. 

Esse padrão de distribuição dos remanescentes florestais já se encontra estabelecido 

há pelo menos quarenta anos, o que nos sugere que espécies ou populações mais 

sensíveis a perturbações e/ou que necessitem de grandes áreas conservadas podem 

já não ocorrer mais no local. Os resultados dos levantamentos de fauna e flora 

corroboram em parte essa ideia, uma vez que a maior parcela dos indivíduos 

identificados, particularmente da fauna, é de espécies reconhecidamente adaptadas a 

ambientes florestais fragmentados e sob influência de atividades antrópicas. Quanto 

à alta diversidade florística, é importante lembrar que árvores podem ser muito 

longevas e que as resultantes do processo de fragmentação podem demorar muitas 

décadas para se estabelecer (MeTZGer et al., 2009). 

3.  Sobre a metodologia de análise da estrutura da paisagem, ver o Quadro 3 - A ecologia da paisagem (p. 81).  

Valores limiares

As áreas mais altas, nos divisores de drenagem do Valão Grande, são as que 

apresentam os maiores percentuais de cobertura vegetal (acima de 40%), e que têm 

maior probabilidade de possuírem comunidades compostas predominantemente 

por espécies florestais especialistas. Além de poderem ser uma importante fonte de 

sementes e de propágulos, provavelmente apresentam uma maior capacidade de 

manter a fauna nativa a longo prazo.

Os remanescentes localizados em áreas que possuem de 20% a 40% de cobertura 

vegetal têm uma boa possibilidade de ainda apresentarem espécies florestais 

especialistas. É nessa faixa que o aumento da quantidade de habitat, da área total 

e área core dos fragmentos e da conectividade tem maior probabilidade de ter um 

efeito positivo sobre a manutenção da diversidade local. Nas áreas com menos 

de 20% de cobertura vegetal, provavelmente dominam as espécies adaptadas a 

áreas antropizadas. É importante lembrar, entretanto, que o levantamento de flora 

encontrou uma alta diversidade também nos fragmentos pequenos, semelhante à dos 

maiores (dan; BraGa; e naSCIMenTo, 2010), e que é possível que essa diversidade 

possa ser remanescente de um tempo passado em que as condições ambientais eram 

diferentes. Ações nessas áreas, portanto, também podem ter efeitos significativos a 

longo prazo (rIGUeIra; roCha; MarIano-neTo, 2013). 
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Meio físico

Características climáticas

O clima na microbacia e seu entorno pode ser 

classificado como tropical com estação seca (Aw), 

segundo o sistema modificado de Köppen (PEEL et 

al., 2007). É caracterizado pela ocorrência de menos 

de 90 milímetros de chuva no mês mais seco e pela 

temperatura média igual ou superior a 18°C no mês 

mais frio. 

A microbacia apresenta uma estação seca bem 

definida: a precipitação total mensal, mesmo nos 

anos mais chuvosos, não ultrapassa 50 milímetros 

no período de maio a agosto, e não é incomum a 

ausência de chuva nesses meses (Gráfico 12). Os 

dias de chuva nesse período também são poucos; em 

média, menos de cinco (Gráfico 13). 

O período chuvoso se estende de outubro a março, 

concentrando-se nos meses de novembro a janeiro, 

que apresentam totais mensais superiores a 150 

milímetros (Gráfico 12), distribuídos; em média, ao 

longo de dez a doze dias de chuva (Gráfico 13). No 

período analisado, não há registro de ausência de 

chuva nos meses de novembro a janeiro. 

Nas estações analisadas, a precipitação total anual em 

metade dos registros varia de 900 a 1.300 milímetros. 

Eventualmente, pode ultrapassar os 1.600 milímetros 

ou não alcançar 600 milímetros – mas nenhum 

desses extremos foi alcançado nos últimos vinte anos, 

considerando os registros analisados (Gráfico 14).

A amplitude térmica na região, considerando a 

temperatura média, é reduzida, variando entre 

21°C em julho, o mês mais frio, e 27°C nos meses 

Gráfico 12 - Precipitação 

total mensal média 

medida nas estações 

de Italva (Estação 

58950000, dados de 

09/1943 a 11/1961, 

contínuos), Itaperuna 

1 (Estação 2141004, 

03/1942 a 02/2017, 

com interrupções) e 

Itaperuna 2 (Estação 

2141045, 01/1922 

a 12/1998, com 

interrupções)

Gráfico 13 - Média 

dos dias de chuva 

registrados nas estações 

de Italva (Estação 

58950000, dados de 

09/1943 a 11/1961, 

contínuos), Itaperuna 

1 (Estação 2141004, 

03/1942 a 02/2017, 

com interrupções) e 

Itaperuna 2 (Estação 

2141045, 01/1922 

a 12/1998, com 

interrupções)
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Fonte: Elaborado pelos autores, com dados da Hidroweb
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Gráfico 14 - 

Precipitação total 

anual medida nas 

estações de Italva 

(Estação 58950000, 

dados de 09/1943 a 

11/1961, contínuos), 

Itaperuna 1 (Estação 

2141004, 03/1942 

a 02/2017, com 

interrupções) e 

Itaperuna 2 (Estação 

2141045, 01/1922 

a 12/1998, com 

interrupções)

Gráfico 15 - Temperaturas médias, 

máximas e mínimas mensais 

representadas a partir da média dos 

registros das estações de Itaperuna 

(2141045, dados de 01/1961 a 

12/1978, com interrupção) e São 

Fidélis (2141043, dados de 03/1973 

a 07/1978, com interrupções)

mais quentes, janeiro e fevereiro. As temperaturas 

máximas registradas ficam acima de 30°C ao 

longo de todo ano, alcançando 38°C em janeiro. 

A temperatura mínima registrada nos meses de 

inverno é próxima a 10°C e superior a 15° C nos 

meses mais quentes (Gráfico 15). 

Brandão et al. (2016), a partir do cálculo do balanço 

hídrico, propõe algumas recomendações para a 

recuperação de áreas degradadas em Santo Antônio 

de Pádua, município climatologicamente semelhante 

a Italva e Cambuci. Segundo os autores, durante 

nove meses do ano (de fevereiro a outubro) ocorrem 

deficiência hídrica e retirada de água no solo. Em 

novembro e dezembro, ocorre o processo de reposição 

hídrica, e, em dezembro e janeiro, se estabelece 

um excedente hídrico. O período ideal para plantio 

de mudas seria no final de setembro e outubro, 

momento imediatamente anterior ao período de 

chuvas regulares. É ressaltada, ainda, a importância 

de se escolher espécies nativas resistentes ao fogo e 

adaptadas ao intenso estresse hídrico. 
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Geologia

A Região Noroeste Fluminense é constituída por terrenos pré-

cambrianos sujeitos a metamorfismo de alto grau, incluídos no 

contexto geotectônico originador da Faixa Ribeira, que abrange todo 

o Estado do Rio de Janeiro na orogenia Brasiliana (HEILBRON et al., 

1995). O substrato geológico da região é representado por gnaisses 

bandados e migmatitos do Complexo Paraíba do Sul, rochas da 

sequência charnockítica (principalmente enderbitos e charnockitos) 

do Complexo Juiz de Fora e, em menor proporção, hornblenda 

gnaisses, anfibolitos, silimanita-granada-biotita gnaisses, quartzitos e 

mármores da Unidade Italva (BRASIL, 1983, 1998; RIO DE JANEIRO, 

1978-1982; SILVA; CUNHA, 2001; TUPINAMBÁ et al., 2007).

A Unidade Italva apresenta metacalcários dolomítico e calcítico, 

maciço a sacaroidal, mármores CA de granulação grossa, intercalados 

com granada-biotita-silimanita gnaisse quartzo-feldspático e quartzo-

anfibólio-clinopiroxênio gnaisses (rocha calcissilicática). O mapa 

geológico simplificado do Departamento de Recursos Minerais/

Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ) (BATISTA 

et al., 2010) indica ter havido um grande depósito de corais num mar existente na 

região há cerca de um bilhão de anos, os quais seriam responsáveis pelo mármore de 

Cantagalo e Italva. 

Em razão de extensas zonas de cisalhamento, o relevo apresenta forte controle 

litoestrutural em algumas localidades, evidenciado por serras alinhadas na parte 

centro-sul da área e pela rede de drenagem (rios Paraíba do Sul, Negro, São Domingos, 

alguns segmentos do Rio Muriaé) com predominante orientação NE-SW, evidenciando 

uma extensão dos lineamentos do Rio Paraíba do Sul (BRASIL, 1983; BRENNER et al., 

1980; RIO DE JANEIRO, 1978-1982; SILVA; CUNHA, 2001)

O município de Italva possui o maior potencial para a extração de mármore 

ornamental do Estado do Rio de Janeiro (ERTHAL et al., 2008). O mármore é de origem 

pré-cambriana e possui orientação em faixas NE-SW. Entre as oito unidades que 

constituem esse domínio e que estão associadas à exploração mineral, estão: Unidade 

São Joaquim, com mármore puro de granulometria média a grossa, homogêneo, com 

níveis ricos em grafita e intercalações de anfibolitos; Unidade Italva, com metamorfitos 

(hornblenda - biotita - plagioclásio gnaisses) de coloração cinza, granulação média, 

textura granoblástica, bandados, anfibolitos, quartzitos e calciossilicatadas; e Unidade 

São João do Paraíso, formada por migmatitos de coloração cinza-azulada, exibindo 

estrutura dobrada, flebítica e estromática, constituídos de granada, hornblenda, biotita 

e plagioclásio, entre outros componentes (BATISTA et al., 2010).

Extração mineral no município de Italva (Foto: Gustavo Stephan)
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Geomorfologia

As microbacias encontram-se na região interplanáltica do Pomba-Muriaé. A 

compartimentação do relevo e a drenagem apresentam indícios de um rígido controle 

da estruturação geológica subjacente. São marcantes o controle dos lineamentos de 

direção WSW-ENE sobre a rede de drenagem tributária aos canais principais e o 

alinhamento das cristas serranas. Os rios Pomba, Muriaé, Carangola, Itabapoana e 

o próprio Rio Paraíba do Sul a jusante da cidade de São Fidélis seguem uma direção 

predominante NW-SE, cortando ortogonalmente a direção estrutural do substrato 

rochoso. Devido a esse fato, tais rios não possuem expressivas planícies fluviais. A 

drenagem secundária se encaixa entre os alinhamentos serranos, frequentemente 

associada a vales estruturais, ou segue uma direção semelhante à dos canais-tronco 

(DANTAS et al., 2000; DUARTE; SILVA, 2012).

Na área das microbacias analisadas, predominam dois sistemas de relevo, ambos de 

degradação. O sistema de planaltos dissecados ou superfícies aplainadas, também 

conhecido como colinoso, é composto de colinas pouco dissecadas, com vertentes 

convexo-côncavas e topos arredondados ou alongados, com sedimentação de colúvios 

e alúvios. Esse sistema apresenta a ocorrência subordinada de morrotes alinhados 

e morros baixos, com densidade de drenagem média e variado padrão de drenagem 

(ex. dendrítico, treliça, retangular). Além disso, tende a predominar em amplitudes 

topográficas inferiores a 100 metros e associadamente a gradientes suaves. 

O outro sistema é o domínio de degradação de colinas dissecadas. Também chamado 

de morrotes e morros baixos, apresentam características semelhantes ao domínio 

anterior, com topos alongados e de morrotes e morros dissecados, porém com vertentes 

retilíneas e côncavas e topos aguçados ou alinhados, com sedimentação de colúvios e 

alúvios. Ressalta-se também a densidade de drenagem média alta, também com padrão 

variável. Predomina em amplitudes topográficas entre 100 e 200 metros e gradientes 

suaves médios, como no fragmento florestal em Italva próximo ao Rio Valão Grande.

Destaca-se também a ocorrência de serras escarpadas, representadas pela Serra do 

Monte Verde, em Cambuci. Sua orientação, alongada na direção NE-SW, é concordante 

com as direções pré-cambrianas subjacentes (DUARTE; SILVA, 2012). 
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Solos

Essa região é configurada por áreas muito dissecadas, onde predominam solos de 

elevada fertilidade natural e de média a baixa capacidade de água disponível. Em 

geral, apresentam acentuado gradiente textural e horizonte B de cores vivas, com 

estrutura em blocos e cerosidade bem desenvolvidas, caracterizando argissolos 

vermelhos e vermelho-amarelos, geralmente eutróficos e de textura média/argilosa 

a média/muito argilosa (CARVALHO FILHO et al., 2003; CARVALHO FILHO, 2008). A 

variedade desses solos é resultante de uma combinação de fatores, principalmente 

relevo, clima e condicionantes geológicos (CARVALHO FILHO, 2008; EMBRAPA, 1999).

A topografia é bastante variável e exerce influência sobre as características dos 

solos. Nos relevos mais rebaixados, de conformação suave (suave ondulado e 

ondulado), adjacentes às baixadas, predominam argissolos com elevado gradiente 

textural – em geral, abruptos –, associados a gleissolos ou, menos frequentemente, 

com planossolos (LUMBRERAS et al., 2004). Os argissolos são comumente associados 

a relevo de moderado a forte ondulado, cuja evolução pedogenética é caracterizada 

por ferralitização incompleta, em conexão com paragênese caulinítica-oxídica ou 

virtualmente caulinítica, de baixa atividade (EMBRAPA, 1999). 

Os solos de boa fertilidade natural, como os gleissolos e planossolos eutróficos, estão 

dispostos nas reduzidas e descontínuas planícies fluviais encaixadas nos fundos de 

vales dos rios Pomba, Muriaé, Itabapoana e tributários principais, sendo indicados 

para agricultura irrigada. Já em algumas várzeas dos baixos cursos dos rios Paraíba 

do Sul e Pomba, próximo a São Fidélis e Santo Antônio de Pádua, e do Rio Muriaé, 

próximo a Italva, ocorrem os neossolos flúvicos salinos. Esses são inadequados 

à agricultura e sua origem vem associada ao intemperismo do substrato rochoso 

relacionado também à intensa insolação verificada na área (DANTAS et al. 2000).

A partir de um mapeamento numa escala de maior detalhe elaborado para o 

programa Rio Rural na área pertencente ao município de Cambuci, é possível 

identificar outras classes, como neossolos e cambissolos. Os neossolos são solos pouco 

evoluídos, de caráter flúvico, derivados de sedimentos aluviais. Apresentam textura 

médio-argilosa, desenvolvida em relevo plano. Os cambissolos são constituídos 

por material mineral com horizonte B incipiente, de caráter háplico, apresentando 

argila de atividade baixa e saturação por bases altas na maior parte dos primeiros 

100 centímetros do horizonte B. Também exibe um horizonte A de origem mineral 

superficial fracamente desenvolvido, seja pelo reduzido teor de colóides minerais ou 

orgânicos ou por condições externas de clima e vegetação (EMBRAPA, 1999).

A baixa capacidade de armazenamento de água dos solos em razão de sua menor 

profundidade, associada à deficiência de pluviosidade, decorrente do período seco 

bastante intenso, reflete na caducidade da vegetação. A mata nativa da região pode ser 

caracterizada como floresta tropical subcaducifólia, mas, particularmente, em Italva, a 

vegetação se aproxima da vegetação tropical caducifólia (LUMBRERAS et al., 2004).

A baixa permeabilidade dos solos, por vezes provocada por práticas de manejo 

inadequadas (como o superpastoreio) e agravada pela estacionalidade climática e 

pelo relevo, se traduz em pastagens de braquiária bastante degradadas pelo desgaste 

erosivo (LUMBRERAS et al., 2004).

É comum na região que as primeiras chuvas, geralmente mais intensas, ocorram 

justamente no período em que o solo se encontra quase totalmente desprovido de 

cobertura vegetal, resultando no incremento dos processos erosivos. A existência de 

córregos e riachos de caráter temporário e a redução na vazão dos maiores rios (como 

o Paraíba do Sul e o Muriaé) durante o período de estiagem estão possivelmente 

relacionadas ao elevado desmatamento e à maior perda de água do sistema através do 

incremento do escoamento superficial (LUMBRERAS et al., 2004).
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Saneamento e recursos hídricos

Abastecimento de água

O município de Cambuci tem como principal fonte de captação de água o Rio Paraíba 

do Sul. Conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Cambuci 

(CAMBUCI, 2015), o sistema de abastecimento de água local é composto por um 

sistema de responsabilidade da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de 

Janeiro (Cedae), que abastece 75% do município, e quatro subsistemas geridos pela 

prefeitura, que abastecem os distritos de São João do Paraíso, Monte Verde e Cruzeiro.

Já em Italva, o Rio Muriaé – afluente do Rio Paraíba do Sul – é a principal fonte de 

captação de água para o município e compõe o sistema principal que abastece o 

distrito-sede (urbano), os distritos de Cimento Paraíso (urbano) e Lagarto (rural), 

além de áreas rurais adjacentes. O distrito de Dr. Mattos não possui sistema de 

abastecimento de água, de forma que a prefeitura se encarrega da distribuição por 

meio de caminhões-pipa (ITALVA, 2015). 

Em relação às microbacias Valão Grande I, Valão Grande II e Caixa d’Água, em 

Cambuci, os dados da pesquisa por domicílios do Censo do IBGE de 2010 mostram 

que o abastecimento de água por rede geral se concentra nos setores censitários 

do tipo urbano. Nos setores rurais, tal porcentagem não supera 5% do total de 

domicílios por setor.

Já na microbacia Córregos Coleginho e Olho d’Água, no município de Italva, os setores 

urbanos mostram maior alcance do serviço, ultrapassando 95% do total de domicílios 

por setor. Além disso, a diferença observada entre os setores rurais e urbanos 

abastecidos por rede geral é consideravelmente menor. 

Os domicílios particulares permanentes dos setores censitários rurais não 

contemplados pela rede de abastecimento geral utilizam captações por poços ou 

nascentes. Em Cambuci, essa situação é prevalente nos distritos de São João do 

Paraíso, Cruzeiro e Monte Verde, onde a porcentagem de domicílios particulares 

permanentes abastecida por poço ou nascente pode chegar à totalidade de 

domicílios por setor.

No município de Italva, os setores rurais contemplados pelo projeto apresentaram 

menor proporção de domicílios particulares permanentes que captam água por 

nascente ou poço em propriedade, possivelmente em razão do maior alcance da rede 

geral de abastecimento (Mapa 31 e Gráfico 16).

Gráfico 16 - Abastecimento de água nas microbacias Valão 

Grande I, Valão Grande II e Coleginho
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Fonte: Elaborado pelos autores, com dados do Censo 2010/IBGE
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Trecho do Rio Muriaé em Italva (Foto: Gustavo Stephan)





Esgotamento sanitário

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Cambuci aponta que o município 

não possui estações de tratamento de efluentes domésticos. Na zona urbana, o 

esgoto coletado pela rede geral é destinado a fossas sépticas coletivas ou despejado 

diretamente nos córregos. Na zona rural, a maior parte dos efluentes é despejada 

diretamente nos corpos hídricos. 

De maneira semelhante, as águas do Rio Muriaé que alcançam Italva já atravessaram 

diversos municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, nos quais o tratamento 

de efluentes domésticos é precário ou inexistente. O município de Italva não possui 

estações de tratamento de esgoto, e, segundo o PMSB, o tratamento existente é 

realizado por fossas com filtro, tanto no distrito-sede (três fossas) quanto no distrito 

de Lagarto (duas fossas), nos quais as descargas são despejadas no Rio Muriaé e em 

corpos hídricos do município, respectivamente. Nos distritos de Dr. Mattos e Cimento 

Paraíso não é realizado nenhum tipo de tratamento de esgoto, que é despejado 

diretamente nos rios (CAMBUCI, 2015).

Em relação aos indicadores de esgotamento sanitário nas microbacias contempladas 

pelo projeto Conexão Mata Atlântica, os dados do IBGE de 2010 mostraram que, nos 

setores urbanos de ambos os municípios, a abrangência do serviço de coleta por rede 

geral é significativamente maior que nos rurais. De forma geral, os dados estão de 

acordo com as informações recentes contidas nos Planos Municipais de Saneamento 

Básico, o que pode indicar que não houve melhorias significativas entre o período de 

coleta dos dados do Censo de 2010 e de elaboração dos estudos em 2014/2015.

Nas microbacias Valão Grande I, Valão Grande II e Caixa d’Água, no município 

de Cambuci, a maioria dos setores rurais não é contemplada por rede geral de 

esgoto ou apresenta abrangência não representativa do serviço (menos de 5%). 

Em relação à microbacia Córregos Coleginho e Olho d’Água, em Italva, a diferença 

entre os setores rurais e urbanos em relação à abrangência da rede geral de 

esgotamento sanitário foi menor. 

No que tange à utilização de fossas sépticas e rudimentares, foi observada 

expressividade nos setores rurais de ambos os municípios, mas a utilização desse 

recurso não contempla a totalidade de domicílios não abrangida por rede de esgoto. 

O mesmo não ocorre com o despejo dos efluentes domésticos em vala, rio, lago, 

mar ou outros destinos. Em Cambuci, três dos seis setores rurais apresentaram 

percentual entre 50% e 80% de domicílios nessa categoria, enquanto os outros 

três restantes apresentaram valores ainda mais elevados, entre 80% e 95%. Italva 

apresentou um quadro menos alarmante e mais homogêneo, com 25% a 50% dos 

domicílios por setor rural despejando efluentes domésticos em vala, rio, lago, mar ou 

outros (Mapa 32 e Gráfico 17). 

Gráfico 17 - Esgotamento sanitário nas microbacias Valão 

Grande I, Valão Grande II e Coleginho
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Resíduos sólidos

Segundo o Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS), 

até 2015 os municípios de Cambuci e Italva destinavam o lixo coletado 

a lixões sem nenhum tipo de tratamento, contaminando o solo e 

as águas subterrâneas e superficiais nas proximidades do local de 

disposição (AGEVAP, 2014a). O lixão de Italva localiza-se próximo 

ao Valão de Bois, a montante do ponto de captação no Rio Muriaé 

(ITALVA, 2015). 

Existe um aterro sanitário construído em São Fidélis, planejado para 

receber os resíduos sólidos de diversos municípios da região, como 

Cambuci e Italva. Porém, até 2016, ele ainda não havia entrado em 

funcionamento (SFN NOTÍCIAS, 2016; CEPERJ, 2017)

Os dados do censo demográfico do IBGE de 2010 coletados para a área 

de atuação do projeto mostram que, em Cambuci, os setores rurais apresentam baixa 

ou nenhuma cobertura de serviço de coleta de lixo. O contrário foi observado nos 

setores urbanos do município. Italva, por sua vez, apresenta percentuais levemente 

superiores nos setores rurais e cobertura total nos setores urbanos. Em relação a 

outras formas de disposição de resíduos sólidos, os dados mostram que, em Cambuci, 

grande parte dos domicílios localizados em áreas rurais queima, enterra ou joga o 

lixo em terreno baldio. Em Italva, a cobertura dos serviços de coleta de lixo em áreas 

rurais é maior (Mapa 33 e Gráfico 18).

Gráfico 18 - Resíduos sólidos nas microbacias Valão Grande I, Valão Grande II e Coleginho

Lixão em Italva (Foto: Gustavo Stephan)
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O uso da água nas microbacias e as áreas de 

interesse para a proteção dos mananciais4

As sedes dos municípios de Italva e Cambuci são 

abastecidas, respectivamente, pelos rios Muriaé e 

Paraíba do Sul, estando inseridas em bacias muito 

grandes para que as ações do projeto possam 

fazer alguma diferença significativa. No entanto, a 

população rural e urbana dos distritos localizados 

na microbacia é abastecida por poços, nascentes, 

açudes e pequenos rios cuja água é proveniente das 

próprias microbacias e de áreas próximas. Ações 

de conservação, restauração e conversão produtiva 

podem ter alguma influência na regulação desse ciclo 

hidrológico local (Quadro 2). O resultado apresentado 

no mapa mostra a concentração das áreas de maior 

valor no alto da microbacia Córrego Caixa d’Água, 

onde há uma grande ocorrência de açudes, e nas 

áreas contribuintes de captações distritais na Serra do 

Monte Verde, em Cambuci. É importante destacar que 

na Serra do Monte Verde existem outras captações 

distritais que não puderam ser espacializadas 

(AGEVAP, 2014a). 

4. Para saber mais sobre mananciais, consulte o Quadro 2 (p. 51).

Açude em propriedade privada o município de Cambuci (Foto: Gustavo Stephan)
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Restrições ao uso do solo

Áreas de Preservação Permanente5

As microbacias do Valão Grande e Córregos Coleginho e Olho d’Água possuem 

aproximadamente 4.800 hectares de áreas de preservação permanente, o que 

corresponde a aproximadamente 20% de seu território. 

As APPs de faixa marginal, que são as mais abundantes, são também as mais 

desmatadas: cerca de 30%, apenas, encontram-se cobertas por vegetação nativa 

(Gráficos 19 e 20). 

A ocorrência de APPs de topo de morro e de declividade superior a 45º é significativa 

na Serra do Monte Verde, em Cambuci. A maior parte dessas áreas encontra-se 

conservada, restando cerca de 20% que devem ser restauradas ou submetidas a 

práticas conservacionistas onde há atividades produtivas (Mapa 35). 

De acordo com as análises realizadas, as APPs de nascentes, que se distribuem por 

todo o território, também se encontram, em sua maior parte, conservadas. Entretanto, 

é necessário ressaltar que as estimativas de APP são as que têm maior probabilidade 

de não serem representativas da realidade, podendo existir uma maior necessidade de 

recuperação destas áreas. 

Reserva Legal6

O Mapa 36 apresenta os limites das Reservas Legais registradas no Cadastro Ambiental 

Rural (CAR), classificadas de acordo com a porcentagem de área conservada. É possível 

observar que diversas propriedades não possuem uma Reserva Legal associada, e, 

entre as que possuem, a maior parte apresenta menos de 80% de área conservada. As 

áreas não conservadas de Reservas Legais correspondem a aproximadamente 1.500 

hectares, que podem ser oportunidades para a implementação de áreas de restauração 

e conversão produtiva. 

5. Para saber mais sobre as Áreas de Preservação Permanente, consulte o Quadro 4 (p. 102).

6.  Para saber mais sobre Reservas Legais, consulte o Quadro 5 (p. 104). 

Gráfico 19 - Porcentual 

de área ocupada por 

cada tipologia de 

APP nas microbacias 

Valão Grande I, Valão 

Grande II e Coleginho

Gráfico 20 - Adequação do uso do solo das Áreas de Preservação Permanente ao estabelecido 

na Lei nº 12.651/2012 nas microbacias Valão Grande I, Valão Grande II e Coleginho
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Floresta nativa no Refúgio de Vida Silvestre do Chauá, no 
município de Cambuci (Foto: Gustavo Stephan)







Unidades de Conservação 

A única Unidade de Conservação (UC) existente 

na microbacia é o Refúgio de Vida Silvestre do 

Chauá. Essa unidade de proteção integral abrange 

o remanescente florestal da Serra do Monte Verde, 

em Cambuci, que tem um papel fundamental 

na preservação da biodiversidade regional. Essa 

categoria de UC busca assegurar as condições para a 

existência e a reprodução de espécies e comunidades 

da flora e fauna local. Além disso, permite a visitação 

e a presença de áreas particulares.

Limítrofe com a área das microbacias, o Monumento 

Natural Municipal da Pedra Redonda, com 

aproximadamente 311 hectares, é uma Unidade de 

Conservação de Proteção Integral, o que significa 

que a área, além de ser destinada à proteção e 

preservação de lugares singulares, permite a visitação 

e a presença de áreas particulares, desde que sejam 

compatíveis com os objetivos da UC.

Pastagem no entorno do Refúgio de Vida Silvestre do Chauá,  
no município de Cambuci (Foto: Gustavo Stephan)
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Estrutura fundiária

Mais de 60% da área das microbacias encontra-se 

registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que 

possibilita uma primeira aproximação da estrutura 

fundiária da região. O tamanho médio das propriedades 

nas microbacias Valão Grande I e Valão Grande II é de 

aproximadamente 60 hectares, e de cerca de 50 hectares 

na microbacia Córregos Coleginho e Olho d’Água, em 

Italva. Mas a média é pouco representativa por causa 

da grande variação de tamanho das propriedades. 

Em Cambuci, o tamanho varia de 0,34 hectare a 1.167 

hectares, e 75% das propriedades têm menos de 50 

hectares. Em Italva, o tamanho varia de 0,14 hectare a 

622 hectares, e 75% das propriedades têm menos de 35 

hectares. No Gráfico 21, é possível visualizar a grande 

concentração de propriedades na classe de tamanho 

zero a 50 hectares, além do número praticamente 

desprezível de propriedades acima de 150 hectares, em 

todas as três microbacias.

Embora a distribuição das propriedades pelas 

classes de tamanho não seja tão diferente entre 

as microbacias, a análise por módulos fiscais, 

apresentada no Gráfico 22 e no mapa de propriedades 

registradas no CAR (Mapa 38), apresenta um padrão 

bastante diverso, provavelmente devido ao tamanho 

maior do módulo fiscal de Cambuci (35 hectares; 

em Italva o módulo fiscal tem 12 hectares). Em 

Cambuci, a grande maioria das propriedades pode ser 

classificada como minifúndio (que apresenta menos 

de um módulo fiscal), enquanto em Italva não há o 

predomínio claro de uma categoria.  

*Ordenamento territorial: Não foram encontradas normas relativas à 
disciplina do parcelamento e do uso e ocupação do solo para os municípios de 
Cambuci e Italva.

Gráfico 21 - Número de 

propriedades por classes de 

tamanho (intervalos de 50 

hectares) nas microbacias 

Valão Grande I, Valão 

Grande II e Coleginho

Gráfico 22 - Número de 

propriedades por classes 

de tamanho (módulos 

fiscais) nas microbacias 

Valão Grande I, Valão 

Grande II e Coleginho
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Propriedade rural no município de Italva (Foto: Gustavo Stephan)





Microbacias  

Varre-Sai e Ouro

As microbacias do Ribeirão do Ouro e do Ribeirão Varre-Sai estão localizadas na Região Noroeste do Estado do Rio 

de Janeiro, próximas ao limite com o estado do Espírito Santo. A microbacia Ouro possui aproximadamente 6.185 

hectares e está localizada no distrito de Santa Clara, município de Porciúncula. A microbacia Varre-Sai se localiza no 

distrito-sede do município de Varre-Sai (Mapa 1) e apresenta aproximadamente 6.260 hectares. Ambos os ribeirões 

deságuam no Rio Itabapoana, e seus limites são contíguos à Bacia do Rio Paraíba do Sul, fazendo parte da área de 

atuação do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CeIVap). O Ribeirão Varre-Sai abastece 

a sede municipal de Varre-Sai, e o Ribeirão do Ouro abastece a sede distrital de Santa Clara. O programa Rio Rural7 

desenvolveu ações na região, e os limites das microbacias incluem em sua totalidade as áreas representadas pelos 

Conselhos Gestores das Microbacias (CoGeMS) Ouro e Varre-Sai. 

Essa região é caracterizada pelo relevo colinoso, alçado a mais de 700 metros de altitude, e pelo clima mais úmido e 

ameno do que o restante da Região Noroeste Fluminense. Mas o déficit hídrico no inverno é significativo o bastante 

para que a área esteja no domínio da floresta estacional semidecidual (DANTAS et al., 2000). 

A paisagem da região é caracterizada pela presença de pastagens (40% a 50% do território), culturas agrícolas (20% 

a 30%), fragmentos de mata nativa (10% a 20%) e silvicultura (aproximadamente 10%, em Varre-Sai) (Mapa 39). Em 

ambas as microbacias há um predomínio da pecuária leiteira sobre a pecuária de corte, e a principal cultura agrícola 

é o café. Na microbacia Ribeirão Varre-Sai, a silvicultura (eucalipto) e o feijão também são importantes. Ambas as 

microbacias apresentam baixa concentração fundiária e o predomínio da agricultura familiar, particularmente na 

microbacia Ouro (RIO RURAL, 2015a; RIO RURAL, 2015b). 

De acordo com os produtores rurais das microbacias, a qualidade da água é um problema, e, em Varre-Sai, foram 

mencionados também o assoreamento e a erosão das margens do ribeirão. A precariedade das estradas e a falta 

de saneamento básico são questões relatadas em ambas as microbacias. Há demanda também por capacitação de 

mão de obra e por orientação no uso de agrotóxicos. A baixa capacidade de suporte das pastagens e problemas 

7.  O programa Rio Rural é executado pela Superintendência de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro (Seapec) e tem 
como objetivo conciliar o aumento da renda do produtor rural com o uso sustentável dos recursos naturais (http://www.microbacias.rj.gov.br). 

Área: Microbacia Ouro - 6.185 ha e Varre-Sai - 6.260 ha

Municípios: Porciúncula e Varre-Sai

População: Aproximadamente 11.000

Vegetação: Floresta estacional semidecidual

Clima: Clima tropical de altitude  
com verões chuvosos e invernos secos (Aw/Cwa)

Solos: Predomina o latossolo vermelho-amarelo

Geologia: Orientação SO-NE condicionada pelas estruturas da Faixa Ribeira, 
granulitos do Complexo Juiz de Fora e Complexo Quirino

Geomorfologia: Colinas com encostas convexo-côncavas, vales fluviais 
associados a terraços e planícies de inundação

Principais atividades na área rural: Café e pecuária de leite 

Uso e cobertura: Ouro: pastagem (49,6%), floresta (12,7%), vegetação 
secundária em estágio inicial (4,8%), área urbana (0,4%);  

Varre-Sai: pastagem (38,7%), floresta (18,5%),  vegetação secundária em 
estágio inicial (8,0%), área urbana (1,3%)

Dependem da microbacia para o abastecimento público:  
Sede de Varre-Sai, distrito de Santa Clara (Porciúncula) e outras comunidades 

rurais localizadas nas microbacias 
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com a erosão são mencionados em Varre-Sai. Na 

microbacia Ouro, são relatados muitos problemas 

associados à falta de infraestrutura (escolas, 

posto de saúde, transporte, telefone, internet e 

áreas de lazer) e ao desenvolvimento da atividade 

agropecuária (falta de mão de obra, sementes, 

animais de qualidade, assistência técnica, estrutura 

e equipamentos para a produção, armazenamento, 

beneficiamento, comercialização e escoamento da 

produção, crédito rural, entre outros). 

Área rural em Porciúncula (Foto: Gustavo Stephan)
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Biodiversidade

A região de Varre-Sai e Porciúncula possui clima, 

relevo, vegetação e histórico de uso mais semelhantes 

aos da Zona da Mata mineira e aos do sul do Espírito 

Santo do que ao restante do Noroeste Fluminense, 

que se encontra a uma altitude mais baixa e registra 

estação seca mais pronunciada. A região encontra-se 

no domínio do bioma Mata Atlântica, na região de 

ocorrência da floresta estacional semidecidual. Era 

coberta por florestas contínuas, que apresentavam 

uma estrutura semelhante à das florestas ombrófilas, 

das quais se distinguiam apenas pela composição 

específica, segundo exploradores do início do século 

XIX. Esses mesmos exploradores descrevem o intenso 

processo de desmatamento para o estabelecimento 

da atividade agropecuária e obtenção de madeira ao 

longo do século XIX (SOFFIATTI NETTO, 2011). 

A floresta estacional semidecidual e sua fauna são 

reconhecidamente pouco estudadas, mas o extremo 

norte do estado se destaca ainda mais pela ausência 

de estudos e levantamentos de sua flora e fauna. É 

possível que essa carência de estudos seja decorrente 

da ausência de grandes remanescentes florestais. 

Porém, os poucos dados apurados na região têm 

demonstrado a riqueza, especialmente da flora, 

dos pequenos fragmentos florestais (DAN; BRAGA; 

NASCIMENTO, 2010; ABREU, 2013). 

Beija-flor no município de Italva (Foto: Gustavo Stephan)
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Flora 

As microbacias Ouro e Varre-Sai encontram-se na região de ocorrência da floresta 

estacional semidecidual montana (INEA, 2011). Esta formação da Mata Atlântica 

ocorre em áreas tropicais com chuvas de verão intensas, seguidas por um inverno 

seco, quando 20% a 50% das árvores tendem a perder suas folhas, em altitudes 

superiores a 500 metros (IBGE, 1992). 

A base de dados do Jardim Botânico (JBRJ, [2018]) apresenta menos de cem 

registros de coletas de ervas, arbustos, árvores e trepadeiras nativas nos municípios 

de Varre-Sai (63) e Porciúncula (28). Foram encontradas espécies pertencentes 

a quarenta famílias, destacando-se as famílias Solanaceae (11), Rubiaceae (9), 

Piperaceae (4), Fabaceae (4), Moraceae (4), Myrtaceae (4) e Bromeliaceae (4), que 

concentram mais de 40% dos registros. Apenas 15 registros remetem à deciduidade, 

e, destes, nove são de espécies decíduas. Dos 15 registros que mencionam a síndrome 

de dispersão, a maioria (14) se refere a espécies dispersas por animais (zoocóricas). 

E dos 11 que mencionam o estágio sucessional em que a espécie costuma ocorrer, 

cinco são de secundárias iniciais ou pioneiras e seis, de secundárias tardias. 

Infelizmente, não foram encontrados trabalhos publicados com a metodologia de 

obtenção e interpretação dos dados. 

Abreu (2013) estudou quatro fragmentos de floresta estacional semidecidual submontana 

em Natividade, município vizinho a Varre-Sai e Porciúncula, e em Itaperuna, em área 

próxima ao limite com Natividade. Os fragmentos possuem diferentes tamanhos (45 a 

651 hectares) e diferentes históricos de uso (café, corte seletivo, nenhum conhecido).  

As famílias com maior número de espécies foram Fabaceae e Myrtaceae, resultado 

encontrado em diversos outros estudos e já esperado para as florestas estacionais 

semideciduais (oLIVeIra-FILho; FONTES, 2000; SILVA et al., 2003). 

A heterogeneidade florística encontrada foi bastante alta: das 226 espécies identificadas 

(em cinco parcelas de 0,2 hectare, totalizando 1 hectare), apenas seis foram encontradas 

em todas as parcelas. Apesar de cerca de 35% dos indivíduos analisados pertencerem 

a apenas cinco espécies –  Senefeldera verticillata (osso-de-burro), Parapiptadenia 

pterosperma, Siparuna guianensis (capitiú), Actinostemon klotzschii (canela-de-veado-

comum) e Trichilia casaretti –, as espécies mais frequentes em cada fragmento, em geral, 

não são as mesmas. Por exemplo, em uma parcela de 0,2 hectare de um fragmento 

conhecido como Mata de São Vicente, as espécies mais frequentes foram Senefeldera 

verticillata, Anadenanthera peregrina e Actinostemon klotzchii (correspondentes a 

55% dos indivíduos). Em uma outra parcela do mesmo fragmento, as espécies mais 

frequentes, correspondentes a 34% dos indivíduos, foram Parapiptadenia pterosperma, 

Siparuna guianensis e Trichilia casaretti (ABREU, 2013). Silva (2003) realizou uma 

síntese de dez levantamentos realizados na Zona da Mata de Minas Gerais e listou as 

espécies frequentemente encontradas. Das seis espécies mais frequentes, quatro foram 

identificadas por Abreu (2013): Apuleia leiocarpa, Piptadenia gonoacantha, Dalbergia 

nigra e Sorocea bonplandi, todas representadas por, pelo menos, oito indivíduos. 

Por outro lado, cem espécies (45%) encontram-se representadas por apenas um 

indivíduo. Essa abundância de espécies raras, associadas a poucas espécies muito 

frequentes, pode decorrer do histórico de perturbação da região e representar um 

desafio para a conservação da diversidade a longo prazo, visto que essas populações 

com poucos indivíduos são mais suscetíveis à extinção local. Embora tenha sido 

encontrado um equilíbrio entre espécies pioneiras, secundárias iniciais e tardias e 

um grande número de espécies zoocóricas, duas espécies autocóricas – Senefeldera 

verticillata e Actinostemon klotzschii – correspondem a 20% dos indivíduos. A autocoria 

é frequente em regiões com limitações ambientais (aridez, por exemplo) e muito comum 

em florestas com histórico de perturbação, o que levanta a possibilidade de um processo 

de substituição das espécies zoocóricas por autocóricas e anemocóricas. Esse processo 

já havia sido identificado em outras regiões da Mata Atlântica e em São José de Ubá, 

também no Noroeste Fluminense (DAN; BRAGA; NASCIMENTO, 2010; ABREU, 2013).  

Juçaí, fruto da palmeira típica da Mata Atlântica,  
no município de Porciúncula (Foto: Gustavo Stephan)
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Fauna 

A fauna da região é pouco conhecida. Porém, nos últimos anos, 

foram realizados alguns levantamentos que contribuíram de 

forma significativa para um entendimento inicial das espécies 

de animais presentes na região. No levantamento de pequenos 

mamíferos terrestres realizado por Gonçalves et al. (2016), foram 

identificadas três espécies de marsupiais, sendo a mais frequente 

o gambá (Didelphis aurita), e seis espécies de roedores nativos, 

sendo os mais comuns o rato-de-chão (Akodon cursor) e o rato-

d’água (Nectomys squamipes). D. aurita, A. cursor e N. squamipes 

são espécies comuns em áreas fragmentadas e perturbadas da 

Mata Atlântica. Foram identificados também a cuíca (Marmosops 

incanus), uma espécie arborícola frequentemente observada em 

pequenos fragmentos florestais, os roedores Calomys cerqueirai e C. tener, que ocorrem 

no cerrado e em áreas de floresta estacional semidecidual, e o roedor fossorial endêmico 

da Mata Atlântica Oxymycterus dasytrichus, comumente encontrado em áreas abertas e 

nas bordas dos fragmentos florestais (GONÇALVES et al., 2016).

Outra espécie do Cerrado já identificada na região, mais especificamente em Varre-

Sai, é o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus). Sua ocorrência na Mata Atlântica tem se 

tornado mais frequente, provavelmente devido à degradação de seu habitat natural e 

à fragmentação da Mata Atlântica (BERETA; FREITAS; BUENO, 2017). 

Os morcegos de Varre-Sai foram estudados por Novaes et al. (2015), que encontrou 

uma diversidade relativamente baixa, quando comparada a outras áreas mais 

conservadas de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro. Foram identificadas nove 

espécies em Varre-Sai, sendo a mais comum a Carollia perspicillata, que correspondeu 

a 50% dos registros e costuma ser dominante na maior parte das localidades já 

estudadas na Mata Atlântica. Na região, predominam as espécies frugívoras, o que 

é comum em áreas de vegetação secundária inicial e agrícolas, onde costuma haver 

maior disponibilidade de frutos (NOVAES et al., 2015). 

Não foram encontrados estudos sobre a avifauna local. Porém, na comunidade online 

de observadores de aves WikiAves (WIKIAVES, 2018) foram encontrados registros de 

285 espécies em Porciúncula e de 176 em Varre-Sai. Em Porciúncula, foram avistadas 

quatro espécies que apresentam o estado de conservação vulnerável: o chauá 

(Amazona rhodocorytha), a choquinha-chumbo (Dysithamnus plumbeus), o cuitelão 

(Jacamaralcyon tridactyla) e o pixoxó (Sporophila frontalis). 

A mastofauna da região sugere o predomínio de espécies comuns em áreas 

fragmentadas da Mata Atlântica, bem como de espécies adaptadas a áreas abertas, 

como as espécies do Cerrado e de áreas de transição para a Mata Atlântica. A 

diversidade da avifauna parece ser semelhante à de outras áreas de mosaico de 

florestas  e à de áreas agrícolas no domínio da floresta estacional semidecidual. 

Porém, não é possível afirmar devido à falta de estudos sistemáticos. 

Chauá (Amazona-rhondocorytha) 
(Foto: João Rafael Marins)

Cuitelão (Jacamaralcyon tridactyla) 
(Foto: João Rafael Marins)
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Paisagem

O Noroeste Fluminense era coberto por um contínuo 

de floresta que provavelmente teve o seu momento 

mais intenso de fragmentação ao longo do século XIX. 

Exploradores, naturalistas e viajantes descrevem a 

existência de matas densas e com grandes árvores 

nessa região, na primeira metade do século XIX, e 

mencionam o intenso processo de desmatamento para 

o estabelecimento de fazendas e para a obtenção de 

madeira (SOFIATTI NETO, 2011). 

Atualmente, a paisagem é caracterizada pela 

existência de pequenos fragmentos florestais 

dispersos em uma matriz agropastoril. Não ocorrem 

grandes remanescentes florestais nas microbacias, 

o que provavelmente é um limitante para espécies 

mais sensíveis que não sejam capazes de atravessar 

ou utilizar a matriz. Comparadas a outras áreas do 

Noroeste Fluminense, as microbacias Ouro e Varre-

Sai parecem mais conservadas e não apresentam 

marcas tão evidentes da degradação por processos 

erosivos. Essa impressão provavelmente decorre da 

grande proporção de culturas permanentes, como o 

café e cítricos (plantados em nível), e de silvicultura, 

que conferem maior proteção ao solo e um aspecto 

“verde” à paisagem. A cobertura vegetal, entretanto, 

é bastante reduzida (não alcança 20% em nenhuma 

das microbacias), o que pode não ser suficiente para a  

conservação, a longo prazo, da biodiversidade ainda 

existente nas microbacias. 

Plantação de café e mata nativa no município de 
Varre-Sai (Foto: Gustavo Stephan)
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Análise de descritores8

Predominam nas microbacias pequenos fragmentos florestais, menores que 25 

hectares. Nas áreas mais altas e declivosas, ocorrem alguns fragmentos maiores, 

mas que não ultrapassam 150 hectares (Mapa 40). Em decorrência da redução da 

área dos remanescentes, muitos fragmentos não apresentam área-núcleo (Mapa 

40). Abreu (2013) encontrou uma relação positiva entre a área (total do fragmento e 

núcleo) e o número de espécies, e uma relação negativa entre a área (do fragmento 

e da área-núcleo) e a proporção de espécies anemocóricas. Esse resultado sugere que 

a manutenção de trechos contínuos de floresta é importante para a manutenção da 

riqueza de espécies. Pequenos fragmentos podem não possuir as condições necessárias 

para a manutenção das espécies secundárias tardias dispersas por animais, as quais 

compõem a maior parte da riqueza de espécies. 

O índice de proximidade (Mapa 40) considerou o tamanho e a distância entre os 

fragmentos e ressaltou o isolamento dos fragmentos da microbacia Ouro. Em ambas as 

microbacias, os fragmentos se encontram distribuídos, não existindo um padrão claro 

de concentração. Porém, a microbacia Varre-Sai possui maior cobertura vegetal e, 

como esperado, fragmentos de maior tamanho e em maior quantidade, o que reduz o 

isolamento. Abreu (2013) identificou uma relação positiva entre a área basal e o índice 

de proximidade em todas as distâncias analisadas: 120, 600 e 1.000 metros. A área 

basal é um indicador do desenvolvimento da estrutura da floresta, e florestas mais 

maduras tendem a apresentar maior área basal. Esse resultado indica que é possível 

que a fragmentação e o isolamento dos fragmentos estejam exercendo uma influência 

negativa sobre a estrutura da floresta.  

O índice de forma (Mapa 40) mostra que os maiores fragmentos tendem a ter formas 

mais complexas, o que aumenta o efeito de borda. Abreu (2013) analisou a forma dos 

8. Sobre a metodologia de análise da estrutura da paisagem, ver o Quadro 3 (p. 81).

fragmentos por meio da relação perímetro-área e encontrou uma relação negativa com 

o número de espécies e uma relação positiva com o número de indivíduos perfilhados 

e espécies pioneiras e anemocóricas. A presença de espécies pioneiras e anemocóricas 

é representativa do predomínio de condições de luz e vento nas áreas de borda. 

Indivíduos perfilhados são característicos de áreas degradadas ou com condições 

ambientais limitantes, o que reforça a possibilidade de existência do efeito de borda. 

Conclui-se que ações que favoreçam fragmentos maiores, menos recortados e em 

maior quantidade, como a regeneração natural do entorno dos remanescentes, 

podem ser importantes para a manutenção da diversidade ainda existente na 

região. Os estudos dos mamíferos sugerem uma fauna já adaptada à paisagem atual, 

fragmentada. Porém, os demais grupos de animais permanecem ainda pouco ou 

não estudados. A diversidade florística sugere que ações de conservação podem ser 

fundamentais para a manutenção dessa variedade a longo prazo, principalmente se 

considerarmos os efeitos relatados da fragmentação sobre a flora. 

Valores limiares

As microbacias possuem poucas áreas com mais de 40%-50% de cobertura florestal, 

cuja conservação pode ser de grande importância para a manutenção da diversidade 

local (Mapa 41). A maior parte da área das microbacias possui menos de 20% de 

cobertura vegetal, e uma parte significativa da microbacia Ouro apresenta menos de 

10% de cobertura florestal, o que pode representar um desafio para a conservação das 

espécies florestais especialistas a longo prazo. A restauração de áreas nas microbacias 

pode ter um importante papel na conservação da biodiversidade e na manutenção da 

provisão dos serviços ecossistêmicos.
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Meio físico

Características climáticas 

Os municípios de Varre-Sai e Porciúncula possuem clima tropical de altitude com 

verões chuvosos e invernos secos (Gráfico 23). Na classificação de Köppen, o clima da 

região é, de forma geral, o Aw, ou seja, tropical com estação seca, no qual o mês mais 

frio tem temperatura média superior a 18ºC e a evapotranspiração anual é menor 

que a precipitação pluvial anual. Porém, há uma área que abrange o município de 

Varre-Sai e grande parte de Porciúncula, situada entre 500 a 800 metros de altitude, 

onde ocorre uma pequena mancha do tipo Cwa, que, segundo a classificação de 

Köppen, indica áreas de climas temperados chuvosos que possuem verão quente com 

chuvas de verão, nas quais o mês mais frio possui temperatura média entre -3°C e 

18°C e o mês mais moderadamente quente tem temperatura média maior do que 10°C 

(CESAR, 2001, apud OTTONI, 2005; AYOADE, 1998).

As isotermas de menores valores nesta região variam de 18°C a 19°C, mais 

precisamente na parte norte do município de Porciúncula e em grande parte de 

Varre-Sai. Este último, por estar localizado numa área mais elevada, possui um clima 

mais ameno do que as localidades ao lado que possuem cotas altimétricas mais baixas 

(DANTAS et al., 2000). 

No verão, esses municípios registram chuvas de alta intensidade em um curto 

intervalo de tempo, especialmente nos meses de dezembro e janeiro. As chuvas 

intensas que ocorrem nesses dois municípios acabam aumentando os riscos de 

inundações, que oferecem danos tanto na área urbana quanto na área rural 

(ANTUNES; BARROS, 2009).

Segundo André et al. (2005), em Porciúncula há uma leve deficiência de água no 

solo durante alguns meses de inverno, o que torna o armazenamento de água no 

solo menor que o armazenamento crítico. Já em Varre-Sai, o armazenamento de 

água no solo permanece, durante todos os meses do ano, acima do armazenamento 

considerado crítico.

De acordo com a Gráfico 24, pode-se perceber que a quantidade de dias em que chove 

durante o mês é maior no verão (final de dezembro a março), ao passo que os meses 

de junho até o final de setembro são os que possuem menos dias de chuva.

Gráfico 23 - Precipitação 

pluviométrica total mensal 

medida nas estações de 

Dores do Rio Preto (Estação 

02041014, dados de 1949 a 

2017, descontínuos), Guaçuí 

(Estação 02041001, 1940 a 2017, 

com interrupções), Natividade 

(Estação Varre-sai 02041046, 

1968 a 2017, com interrupções); 

Porciúncula (Estação 02042027, 

1939 a 2014, com interrupções)
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Fonte: Elaborado pelos autores, com dados do Hidroweb
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Gráfico 24 - Média dos dias de chuva 

por mês registrados nas estações de 

Dores do Rio Preto (Estação 02041014, 

dados de 1949 a 2017, descontínuos), 

Guaçuí (Estação 02041001, 1940 a 

2017, com interrupções), Natividade 

(Estação Varre-Sai 02041046, 

1968 a 2017, com interrupções); 

Porciúncula (Estação 02042027, 

1939 a 2014, com interrupções)

Gráfico 25 - Precipitação total anual medida nas estações de Dores do Rio Preto (Estação 02041014, dados de 1949 a 2017, descontínuos), Guaçuí (Estação 02041001, 1940 a 

2017, com interrupções), Natividade (Estação Varre-Sai 02041046, 1968 a 2017, com interrupções); Porciúncula (Estação 02042027, 1939 a 2014, com interrupções)

O total pluviométrico anual do Noroeste Fluminense está em torno de 1.200 

milímetros (CEZAR, 2001, apud OTTONI, 2005). As precipitações concentram-se 

com valores aproximados de 80% do total, no período de outubro a março 

(primavera-verão). Na Gráfico 24, observa-se que o total pluviométrico do Noroeste 

Fluminense está em torno dos 1.350 milímetros, superando 1.500 milímetros nos anos 

mais chuvosos e mantendo-se na faixa dos 1.000 milímetros nos anos mais secos. 

As microbacias encontram-se localizadas em um planalto, o que resulta em uma 

temperatura mais amena que nas áreas mais baixas do Noroeste Fluminense (DANTAS 

et al., 2000). Considerando dados do período entre 1970 e 2000, a temperatura máxima 

no verão, em média, fica por volta dos 30°C, enquanto a temperatura mínima no 

inverno fica na faixa de 10°C a 14°C. Já a temperatura média encontra-se na faixa de 

22°C a 24°C no trimestre mais quente (janeiro a março) e fica entre 16°C e 18°C no 

trimestre mais frio (julho a setembro) (WORLDCLIM, 2018). 
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Geologia 

Varre-Sai e Porciúncula se localizam na porção setentrional da Faixa da Ribeira, que 

compreende um complexo cinturão de dobramentos e empurrões gerado na era 

geológica Neoproterozóico-cambriano, durante a Orogênese Brasiliana, na borda 

sul-sudeste do Cráton do São Francisco (HEILBRON et al., 1995). Nesta porção, a faixa 

compreende quatro terrenos tectono-estratigráficos imbricados para NO-O, em direção 

ao Cráton do São Francisco. As microbacias estão localizadas no terreno ocidental, 

caracterizado pela intercalação tectônica entre as rochas de embasamento pré-1,7 Ga 

do Complexo Juiz de Fora e os metassedimentos neoproterozóicos da Megassequência 

Andrelândia, metamorfisados em fácies granulito. O Complexo Juiz de Fora 

compreende granulitos gnaissificados de origem ígnea, com composições e texturas 

variadas. A Megassequência Andrelândia, representada no mapeamento pela fácies 

Conservatória, compreende uma associação de gnaisses de origem sedimentar, com 

idade entre 1 e 0,79 Ga, de composição pelítica a semi-pelítica (TUPINAMBÁ, 2007). 

Para Pereira et al. (2016), essa intercalação de rochas metassedimentares e 

ortogranulíticas caracteriza um terreno khondalítico, que é um complexo metamórfico 

encontrado em províncias de alto grau, formadas durante os estágios iniciais da 

evolução crustal. Acredita-se que estejam distribuídas nas zonas de sutura/junção das 

massas continentais formadoras da Gondwana, o que inclui áreas da Índia, China, 

Sri Lanka e parte da faixa atlântica do continente sul-americano, como o Terreno 

Ocidental da Faixa da Ribeira. Terrenos khondalíticos podem conter uma série de 

depósitos minerais, metálicos e industriais, além de gemas. A faixa khondalítica 

Palma-Guaçuí situada no Terreno Ocidental, que passa pelos municípios de 

Porciúncula e Varre-Sai, apresenta ocorrências manganesíferas que aparentemente 

não representam expressão econômica (PEREIRA et al., 2016). 

Geomorfologia

As microbacias encontram-se localizadas na unidade geomorfológica Planalto de 

Varre-Sai. Este planalto compreende colinas e morros de topografia uniforme e topos 

subnivelados, na faixa altimétrica de 600 a 900 metros. Este planalto se estende pelo 

sul do estado do Espírito Santo e se limita com as depressões interplanálticas do Rio 

Muriaé, ao sul, e do Rio Carangola, a oeste. É drenado por uma rede de canais com 

direção predominante SO-NE e que deságuam no Rio Itabapoana, como é o caso dos 

ribeirões Ouro e Varre-Sai (DANTAS; SAMPAIO, 2000). 

Apresenta potencial baixo a médio de suscetibilidade a eventos de erosão e 

movimentos de massa, em razão do gradiente suave do relevo colinoso. As áreas mais 

acidentadas, em geral, encontram-se cobertas por florestas (DANTAS; SAMPAIO, 2000). 
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Solos 

Nas microbacias, predomina o latossolo vermelho-amarelo distrófico, com a 

ocorrência de manchas de cambissolo háplico distrófico nas porções mais altas, no 

noroeste das microbacias, e de gleissolo háplico distrófico na parte mais baixa da MBH 

Varre-Sai (Mapa 43). O mapeamento mais detalhado da porção oeste da microbacia 

Varre-Sai realizado pelo programa Rio Rural mostra mais claramente a relação entre 

o relevo e os solos: neossolos flúvicos ao longo dos principais cursos d’água, manchas 

de cambissolo háplico em alguns topos dos divisores de drenagem da microbacia e a 

predominância dos latossolos no restante da microbacia. 

Os latossolos são solos típicos das regiões tropicais úmidas e encontram-se em um 

avançado estágio de intemperização, resultante de enérgicas transformações do seu 

material de origem ao longo do tempo. Normalmente são muito profundos (raramente 

têm menos de um metro de profundidade), seus horizontes são pouco diferenciados 

e, além de destituídos de minerais primários ou secundários menos resistentes ao 

intemperismo, são bem drenados. Em geral, são fortemente ácidos com baixa saturação 

por bases (SANTOS et al., 2018). Possuem características físicas favoráveis à agricultura, 

como o relevo suave em que normalmente estão localizados, baixa susceptibilidade à 

erosão e boas propriedades internas, em razão da alta friabilidade e permeabilidade. Suas 

limitações, a baixa fertilidade e acidez, podem ser facilmente corrigidas se manejados 

adequadamente (ex. uso de fertilizantes e corretivos da acidez) (LEPSCH, 2010). 

Os cambissolos são solos em início de formação, constituídos por material mineral e 

caracterizados por horizonte B incipiente, subjacente a qualquer tipo de horizonte 

superficial, desde que o perfil não apresente requisitos característicos de outras 

classes de solo. Além de pouco profundos, com argilas de atividade média a alta, 

discreta variação de texturas e quantidades relativamente elevadas de minerais 

primários facilmente intemperizáveis, podem apresentar fragmentos de rocha 

(LEPSCH, 2010; SANTOS et al., 2018). Costumam ocorrer em áreas de relevo acidentado 

– como os divisores de drenagem das microbacias. Por serem tipicamente pouco 

espessos, pedregosos, com baixa saturação de bases e, ainda, localizados em declives 

acentuados, tendem a restringir a prática da agricultura, sendo mais comum a prática 

da pecuária ou a manutenção da vegetação nativa (LEPSCH, 2010). 

Os gleissolos ocorrem em baixadas úmidas, saturadas com água por tempo suficiente 

para que o ferro seja reduzido e removido, o que torna o solo descolorido e 

caracteristicamente acinzentado. São solos mal ou muito mal drenados, normalmente 

com espessura entre 10 e 50 centímetros e teores de carbono orgânico médios a altos. 

Sua utilização na agricultura depende da drenagem e da proteção contra inundações 

(LEPSCH, 2010; SANTOS et al., 2018). Na microbacia de Varre-Sai, foi identificado o uso 

dessas áreas como pastagens. 

Devido à baixa atuação dos processos pedogenéticos, os neossolos diferem pouco 

de seu material de origem. Podem ser compostos por material mineral ou orgânico 

e são pouco espessos. Os neossolos identificados na microbacia são flúvicos e, 

provavelmente, têm espessura suficiente para o estabelecimento de cultivos, embora 

estejam sujeitos a inundações (LEPSCH, 2010; SANTOS et al., 2018). 
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Perfil de solo em Italva (Foto: Gustavo Stephan)





Saneamento e recursos hídricos

Abastecimento de água

O distrito-sede de Varre-Sai é abastecido por captação de água realizada no Ribeirão 

Varre-Sai. O sistema atual atende apenas a 60% da população urbana e, segundo 

a Agência Nacional de Águas (ANA), não atende satisfatoriamente a demanda do 

município, devendo ser ampliado (VARRE-SAI, 2015). De acordo com o Plano Municipal 

de Saneamento, a inadequação abrange todo o sistema: captação (o Plano sugere 

que seja captada água do Rio Itabapoana), as elevatórias, a unidade de tratamento, o 

reservatório e a rede de distribuição. Diversos bairros e comunidades localizados na 

microbacia dependem de captações realizadas em poços (Parque da Confiança, Nossa 

Senhora Aparecida, Cruz da Ana). 

A sede municipal de Porciúncula, que não está localizada na microbacia, capta água 

do Rio Carangola, pertencente à Bacia do Rio Paraíba do Sul. A microbacia Ribeirão do 

Ouro localiza-se no distrito de Santa Clara, na bacia do Rio Itabapoana. A captação de 

água superficial para o abastecimento do distrito é realizada no Córrego Bom Jardim 

(um afluente do Ribeirão do Ouro) e é de responsabilidade da Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) (PORCIÚNCULA, 2014).

Os dados do Censo 2010 do IBGE indicam que o abastecimento de água por rede geral 

nas microbacias se concentra nos setores urbanos em ambos os municípios, onde a 

abrangência do serviço varia de 25% a 95% do total de domicílios por setor. Nas áreas 

rurais, em ambas as microbacias, predomina o abastecimento de água por poços 

ou nascentes na propriedade (Mapa 44 e Gráfico 26). É importante notar que uma 

porcentagem significativa dos domicílios nos setores urbanos de ambos os municípios 

capta água por poço ou nascente, em concordância com o relatado nos Planos 

Municipais de Saneamento. 

Gráfico 26 - Abastecimento de água nas microbacias Varre-Sai e Ouro
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Fonte: Elaborado pelos autores, com dados do Censo 2010/IBGE
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Ponto de captação de água para abastecimento público no 
município de Varre-Sai (Foto: Gustavo Stephan)





Esgotamento sanitário

De acordo com os dados censitários do IBGE (2010), mais de 50% dos domicílios 

dos setores urbanos existentes nas microbacias do Ribeirão do Ouro e do Ribeirão 

Varre-Sai são atendidos pela rede coletora geral, que alcança quase 100% em alguns 

setores de Varre-Sai. De acordo com o Plano de Saneamento de Varre-Sai, há rede 

coletora no distrito-sede e no de Cruz da Ana. Porém, os efluentes não são tratados, 

sendo despejados sem tratamento no Ribeirão Varre-Sai ou em córregos próximos 

(VARRE-SAI, 2015). Em Porciúncula, apesar da abrangência da rede coletora ser um 

pouco mais baixa, o esgoto é filtrado nos distritos-sede (por fossas sépticas) e em 

Purilândia e Santa Clara (por filtro) (PORCIÚNCULA, 2014). Nos setores rurais, não há 

coleta por rede geral (Gráfico 27). A utilização de fossas é mais ampla em Varre-Sai, 

porém em ambas as microbacias predomina o esgotamento sanitário em vala, rio, 

lago, mar ou outros. Ou seja, nas áreas rurais das microbacias, o esgoto da maior parte 

dos domicílios é despejado nos corpos hídricos sem nenhum tipo de tratamento. No 

Mapa 45, é possível observar que em um dos setores de Porciúncula, no noroeste da 

microbacia Ribeirão do Ouro, praticamente não há fossas e todo o esgoto é liberado 

nos corpos hídricos. O Córrego Bom Jardim, que abastece o distrito de Santa Clara, 

encontra-se localizado neste setor. 

Mesmo que não haja informações oficiais sobre a qualidade dos cursos d’água das 

microbacias Ribeirão do Ouro e Ribeirão Varre-Sai, é possível inferir que é bastante 

precária, uma vez que são os córregos principais dessas bacias que recebem o esgoto 

das áreas rurais. 

Gráfico 27 - Esgotamento sanitário nas microbacias Varre-Sai e Ouro
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Resíduos sólidos

Segundo o Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS), até 2015, 

Porciúncula contava com um aterro controlado e uma usina de triagem para 

os resíduos sólidos urbanos. Entretanto, o PMSB aponta para a precariedade do 

funcionamento tanto do aterro controlado, localizado a aproximadamente 500 

metros do Rio Carangola, quanto de um cemitério que fica a apenas 50 metros de 

distância e não conta com tratamento de necrochorume (PORCIÚNCULA, 2014). Não 

há informações na série histórica do SNIS sobre Varre-Sai, porém constatou-se que 

o município conta com um lixão a céu aberto, localizado a apenas 100 metros do 

Ribeirão Varre-Sai (VARRE-SAI, 2015).

Em ambos os municípios, os locais de disposição dos resíduos sólidos urbanos 

encontram-se a jusante dos pontos de captação de água. Entretanto, ressalta-se a 

possibilidade de contaminação do solo e das águas subterrâneas e superficiais nas 

proximidades do local de disposição (AGEVAP, 2014b). 

Nas áreas de atuação do projeto, os dados do censo demográfico do IBGE de 2010 

mostram que, nos setores urbanos de ambos os municípios, a totalidade dos domicílios 

é atendida por coleta de lixo ou coleta em caçamba por serviço de limpeza (Gráfico 

28). Já nas áreas rurais, Porciúncula apresentou baixa ou nenhuma cobertura, 

enquanto Varre-Sai teve maior número de domicílios contemplados por setor. No 

que se refere a outras formas de descarte de lixo, constatou-se grande número 

de domicílios (acima de 50%, por setor) que enterrava ou queimava o lixo em 

propriedades ou jogava os resíduos sólidos em terreno baldio, com destaque para 

Porciúncula, onde os índices variaram de 75% a 100% dos domicílios por setor rural 

(Mapa 46). Com exceção de um setor desse município, o descarte de lixo em corpos 

hídricos próximos não foi representativo.

Gráfico 28 - Resíduos sólidos nas microbacias Varre-Sai e Ouro
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O uso da água nas microbacias e as áreas de 

interesse para a proteção dos mananciais9

A população rural e urbana das microbacias do 

Ribeirão do Ouro e do Ribeirão Varre-Sai dependem 

da água gerada localmente. Os núcleos urbanos do 

distrito-sede de Varre-Sai e do distrito de Santa Clara 

dependem de captações realizadas no Ribeirão Varre-

Sai e no Córrego Bom Jardim, um afluente do Ribeirão 

do Ouro. A população rural, em geral não atendida 

pela rede geral de abastecimento, obtém a água para 

uso doméstico e para a atividade agropecuária de 

córregos, nascentes, poços e açudes distribuídos ao 

longo das microbacias. Os efeitos positivos esperados 

das ações de conservação, restauração e conversão 

produtiva, como a regulação do ciclo hidrológico 

local e a retenção de sedimentos e nutrientes, 

poderão beneficiar as populações urbana e rural da 

microbacia. 

No mapa, percebe-se a ocorrência de valores 

progressivamente mais altos nas partes mais altas 

das microbacias, com destaque para as áreas 

contribuintes para as captações que abastecem a sede 

do município de Varre-Sai e o distrito de Santa Clara, 

em Porciúncula. 

9. Para saber mais sobre mananciais, consulte o Quadro 2 (p. 51). 
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O ribeirão Varre-Sai cruza as terras do produtor rural José 
Almeida, que utiliza a água para produção e abastecimento da 

propriedade, no município Varre-Sai (Foto: Gustavo Stephan)





Restrições ao uso da terra 

Áreas de Preservação Permanente10

As microbacias Varre-Sai e Ouro apresentam aproximadamente 2.000 hectares 

de áreas de preservação permanente, o que representa 16% da área total 

dessas microbacias. 

As APPs de faixa marginal e nascentes representam a quase totalidade das Áreas de 

Preservação Permanente nas microbacias, uma vez que a ocorrência de APPs de topo 

de morro e declividade superior a 45º é rara e pontual (Gráfico 29 e Mapa 48). 

A cobertura por vegetação nativa nas APPs em faixas marginais dos rios é muito 

baixa, por volta de 20%. Como é possível observar no mapa, essas APPs encontram-se 

ocupadas por pastagens, áreas agrícolas e urbanas. As APPs de nascentes encontram-

se mais conservadas (por volta de 80%). Como a ocorrência de APPs de declividade 

e topo de morro não é significativa na área das microbacias, o grau de conservação 

dessas tipologias representa apenas algumas poucas situações pontuais. O resultado 

encontrado nas microbacias Varre-Sai e Ouro, que difere deste padrão, não é 

significativo, pois as áreas de topo de morro e declivosas são muito pequenas (menos 

de 7 hectares). 

Reserva Legal11

O Mapa 48 mostra as Reservas Legais registradas no Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), classificadas de acordo com a porcentagem de área conservada. As áreas 

não conservadas correspondem a aproximadamente 360 hectares, que representam 

oportunidades para a implementação de áreas de restauração e conversão produtiva. 

10. Para saber mais sobre as Áreas de Preservação Permanente, consulte o Quadro 4 (p. 102). 

11. Para saber mais sobre Reservas Legais, consulte o Quadro 5 (p. 104).

Gráfico 29 - Porcentual 

de área ocupada por 

cada tipologia de 

APP nas microbacias 

Varre-Sai e Ouro

Gráfico 30 - Adequação do uso do solo das áreas de preservação permanente 

ao estabelecido na Lei 12.651/2012 nas microbacias Varre-Sai e Ouro
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Unidades de Conservação

No município de Varre-Sai, existem vinte Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), das 

quais pelo menos quatorze encontram-se inseridas 

na microbacia Varre-Sai (Mapa 50). A RPPN é uma 

Unidade de Conservação (UC) privada, criada 

por ato voluntário do proprietário, que assume 

o compromisso de conservar uma área de sua 

propriedade perante o órgão ambiental. A RPPN é 

gravada com perpetuidade no registro de imóveis 

e, após sua criação, não é mais possível realizar 

o uso direto da área, sendo permitidas apenas a 

pesquisa científica e a visitação, de acordo com 

a Lei nº 9.985/2000. Não existem UCs públicas no 

município de Varre-Sai. Porém, a Reserva de Vida 

Silvestre Bela Vista Paraíso e o Monumento Natural 

Municipal da Serra da Ventania e da Bandeira estão 

localizadas menos de 5 km ao sul da microbacia, no 

município de Natividade. 

No município de Porciúncula há duas UCs,  

a Área de Proteção Ambiental (APA) da Perdição e 

o Parque Natural Municipal do Morro da Moringa, 

que estão localizadas mais de 15 km a sudoeste da 

microbacia Ouro. 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Xodó, no 
município de Varre-Sai (Foto: Gustavo Stephan)
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Estrutura fundiária

Aproximadamente 60% da área da microbacia 

Varre-Sai e cerca de 65% da microbacia Ouro 

encontram-se registradas no Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), o que possibilita uma primeira aproximação 

da estrutura fundiária da região. O tamanho médio 

das propriedades nas microbacias Ouro e Varre-

Sai é, aproximadamente, de 20 e 30 hectares, 

respectivamente. Mas a média é pouco representativa 

por causa da grande variação de tamanho das 

propriedades. Na microbacia Ouro, o tamanho varia 

de 0,7 hectare a 285 hectares, e 75% das propriedades 

têm 20 hectares ou menos. Na microbacia Varre-

Sai, as propriedades variam de 1,2 hectare a 209 

hectares, e 75% das propriedades têm 35 hectares 

ou menos. No Gráfico 31, é possível visualizar, em 

ambas as microbacias, a grande concentração de 

propriedades na classe de tamanho zero a 20 hectares, 

além do pequeno número de propriedades acima 

de 100 hectares. Também é possível observar que as 

propriedades em Varre-Sai, em geral, são um pouco 

maiores do que na microbacia Ouro. 

A maior parte das propriedades de ambas as 

microbacias possui menos de um módulo fiscal, 

sendo classificadas como minifúndios. Há também 

uma proporção razoável de pequenas propriedades. 

Segundo esta classificação, não há grandes 

propriedades nas microbacias, e o número de 

propriedades médias é muito pequeno (Gráfico 32). 

*Ordenamento territorial: Não foram encontradas normas relativas à 
disciplina do parcelamento e do uso e ocupação do solo para os municípios de 
Varre-Sai e Porciúncula.

Gráfico 31 - Número de 

propriedades por classes de 

tamanho (intervalos de  

50 hectares) nas microbacias 

Varre-Sai e Ouro

Gráfico 32 - Número de 
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