
 

  1 

SUMÁRIO 

1 MÓDULO 1 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A APA ..................................................... 29 

1.1 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO .............................................................................................. 29 

1.2 FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ............................................................ 37 

1.3 HISTÓRICO, ANTECEDENTES LEGAIS E JUSTIFICATIVA DE CRIAÇÃO ...................... 38 

1.4 ORIGEM DO NOME DA UC .............................................................................................................. 44 

2 MÓDULO 2 – ANÁLISE REGIONAL ..................................................................................... 47 

2.1 DESCRIÇÃO GEOCARTOGRÁFICA ................................................................................................. 47 

2.1.1 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ....................................................................... 47 

2.1.2 IDENTIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA APA ............................... 51 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO MUNICIPAL .............................................................................................. 63 

2.3 USO E OCUPAÇÃO DA TERRA E PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES ....... 75 

2.4 ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS ...................................................................................... 79 

2.4.1 HISTÓRICO DOS MUNICÍPIOS ............................................................................................. 87 

2.4.2 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS ............................................................................................... 88 

2.5 AÇÕES AMBIENTAIS EXERCIDAS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES .................................. 92 

2.6 POTENCIALIDADES DE COOPERAÇÃO E APOIO INSTITUCIONAL ............................. 97 

3 MÓDULO 3 – ANÁLISE DA APA ........................................................................................ 101 

3.1 FATORES ABIÓTICOS ....................................................................................................................... 101 

3.1.1 CLIMA ........................................................................................................................................... 101 

3.1.2 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E SOLOS ..................................................................... 116 

3.1.3 ASPECTOS ESPELEOLÓGICOS ............................................................................................ 147 

3.1.4 HIDROGRAFIA, HIDROLOGIA E LIMNOLOGIA ........................................................... 147 

3.1.5 OCORRÊNCIA DE FOGO E FENÔMENOS NATURAIS EXTREMOS ..................... 171 

4 FATORES BIÓTICOS .............................................................................................................. 193 



 

2   

4.1.1 VEGETAÇÃO ............................................................................................................................... 193 

4.1.2 FAUNA ......................................................................................................................................... 229 

4.2 FATORES SOCIOECONÔMICOS .................................................................................................. 265 

4.2.1 SÍTIOS HISTÓRICOS ............................................................................................................... 265 

4.2.2 CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS ..................................... 271 

4.2.3 USOS E OCUPAÇÃO DO SOLO ........................................................................................ 343 

4.2.4 SERVIÇOS DE APOIO DISPONÍVEIS PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 368 

4.2.5 ASPECTOS COMPLEMENTARES DA APAIGU .............................................................. 374 

4.3 ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA APA ..................................................................................... 405 

4.3.1 RECURSOS HUMANOS ......................................................................................................... 405 

4.3.2 INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ................................................... 405 

4.3.3 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO ...................................................... 406 

4.3.4 ACERVOS CULTURAIS E CIENTÍFICOS............................................................................ 408 

4.3.5 RECURSOS FINANCEIROS ................................................................................................... 409 

4.3.6 CONSELHO CONSULTIVO DA APAIGU ......................................................................... 410 

4.3.7 ATIVIDADES DE GESTÃO E COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL ............................... 411 

4.4 PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA E POTENCIALIDADES .................................................. 413 

4.5 ANÁLISE INTEGRADA DO DIAGNÓSTICO ............................................................................ 416 

4.6 DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA ............................................................................................ 419 

5 MÓDULO 4 – ZONEAMENTO E NORMAS ....................................................................... 421 

5.1 METODOLOGIA PARA O PLANEJAMENTO DA APAIGU .................................................... 423 

5.2 OBJETIVOS DA UC ............................................................................................................................... 425 

5.3 NORMAS GERAIS DA APA ............................................................................................................... 428 

5.4 ZONEAMENTO DA APAIGU ............................................................................................................ 432 

5.4.1 ZONA DE PRESERVAÇÃO – ZP ......................................................................................... 443 



 

  3 

5.4.2 ZONA DE CONSERVAÇÃO – ZC ....................................................................................... 445 

5.4.3 ZONA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA – ZOC ............................................................ 450 

5.4.4 ZONA DE USO AGROPECUÁRIO – ZUAP ..................................................................... 454 

5.4.5 ZONA DE OCUPAÇÃO CONSOLIDADA INDUSTRIAL – ZOCI .............................. 463 

5.4.6 ZONA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS – ZCC ................................................................. 464 

5.4.7 ZONA DE EXPANSÃO URBANA SUSTENTÁVEL – ZEUS ........................................ 466 

5.4.8 ZONA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - ZRA............................................................ 469 

5.5 ÁREAS ESTRATÉGICAS DA APAIGU ............................................................................................. 471 

5.5.1 ÁREA HISTÓRICO-CULTURAL – AHC.............................................................................. 477 

5.5.2 ÁREA DE INTERESSE TURÍSTICO – AIT .......................................................................... 477 

5.5.3 ÁREA DE USO CONFLITANTE – AUC ............................................................................. 477 

5.5.4 ÁREA DE CONSERVAÇÃO - AC ........................................................................................ 478 

5.5.5 ÁREA DE RECUPERAÇÃO - AR .......................................................................................... 478 

5.5.6 ÁREA DE SUSCETIBILIDADE A ENXURRADA - ASE .................................................. 478 

5.5.7 ÁREA DE USO CONSOLIDADO COM SUSCETIBILIDADE A INUNDAÇÃO - 

AUCSI ........................................................................................................................................................ 479 

5.5.8 ÁREA DE USO RESTRITO COM SUSCETIBILIDADE A INUNDAÇÃO - AURSI 479 

6 MÓDULO 5 – PLANOS SETORIAIS .................................................................................... 480 

6.1 PLANO SETORIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA .................................. 481 

6.1.1 PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO ............................................ 481 

6.1.2 PROGRAMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL ................................. 485 

6.1.3 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO À GESTÃO................................................................. 486 

6.2 PLANO SETORIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ...................................................................... 488 

6.2.1 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL ............................................................. 488 

6.2.2 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS ................................... 488 

6.3 PLANO SETORIAL DE CONHECIMENTO .................................................................................... 490 



 

4   

6.3.1 PROGRAMA DE PESQUISA E CONHECIMENTO ........................................................ 490 

6.3.2 PROGRAMA DE MONITORAMENTO SOCIOAMBIENTAL ...................................... 492 

6.4 PLANO SETORIAL DE INTEGRAÇÃO E GESTÃO INTERINSTITUCIONAL ...................... 493 

6.4.1 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL ............................ 493 

6.4.2 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIOCULTURAL ............ 497 

6.4.3 PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL ......................................... 499 

6.5 PLANO SETORIAL DE GERAÇÃO DE RENDA E MANEJO SUSTENTÁVEL DOS 

RECURSOS ....................................................................................................................................................... 501 

6.5.1 PROGRAMA DE INCENTIVO A PRÁTICAS AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS ......... 501 

6.5.2 PROGRAMA DE RECREAÇÃO E TURISMO ................................................................... 502 

7 MÓDULO 6 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO .......................................................... 505 

7.1 ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO ............................................................................................................ 505 

7.2 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO ........................................................... 519 

7.3 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO ZONEAMENTO ............................................................... 531 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................ 536 

9 ANEXOS.................................................................................................................................. 549 



 

  5 

LISTA DE MAPAS 

Mapa 1.1 – Localização da APA no Estado do RJ. ................................................................................. 33 

Mapa 1.2 - Localização Regional da APA. ................................................................................................. 35 

Mapa 2.1 – Área de Abrangência da APA do Alto Iguaçu. ................................................................ 49 

Mapa 2.2 – Unidades de Conservação na Região da APA................................................................. 61 

Mapa 2.3 - Planos Diretores Municipais no Território da APA. ....................................................... 73 

Mapa 2.4 – Áreas Contaminadas. .................................................................................................................. 77 

Mapa 3.1 - Classificação Climática. ............................................................................................................ 107 

Mapa 3.2 - Geologia. ........................................................................................................................................ 119 

Mapa 3.3 - Geomorfologia. ........................................................................................................................... 127 

Mapa 3.4 – Altimetria. ...................................................................................................................................... 129 

Mapa 3.5 – Declividade. .................................................................................................................................. 131 

Mapa 3.6 - Solos. ............................................................................................................................................... 137 

Mapa 3.7 – Processos Minerários – Substâncias Requeridas. ........................................................ 143 

Mapa 3.8 – Processos Minerários – Fase dos Processos. ................................................................. 145 

Mapa 3.9 – Regiões Hidrográficas do RJ. ................................................................................................ 149 

Mapa 3.10 – Principais Cursos Hídricos. .................................................................................................. 151 

Mapa 3.11 - Hidrografia e Pontos de Monitoramento da Qualidade da Água. ................... 157 

Mapa 3.12 - Hidrogeologia. .......................................................................................................................... 169 

Mapa 3.13 - Focos de Queimadas Registrados. ................................................................................... 179 

Mapa 3.14 – Áreas Suscetíveis a Ocorrência de Incêndios. ............................................................ 181 

Mapa 3.15 – Áreas Suscetíveis a Deslizamento de Massa. ............................................................. 185 

Mapa 3.16 –Áreas Suscetíveis a Inundações. ......................................................................................... 189 

Mapa 3.17 - Cobertura Vegetal. .................................................................................................................. 197 

Mapa 3.18 – Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. ................................................................. 207 

Mapa 3.19 - Áreas Prioritárias para Conservação – Importância Biológica. ............................ 217 

Mapa 3.20 - Áreas Prioritárias para Conservação – Prioridade de Ação. ................................. 219 

Mapa 3.21 - Zonas da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no RJ. ....................................... 223 

Mapa 3.22 - Zonas da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica na Área de Abrangência. 225 

Mapa 3.23 - Ecorregiões. ................................................................................................................................ 227 

Mapa 3.24 - Amostragem da Macrofauna Bentônica. ...................................................................... 235 



 

6   

Mapa 3.25 - Atropelamento de Fauna no AMRJ no Trecho Dentro da APA. ........................ 257 

Mapa 3.26 - Sítios Históricos. ....................................................................................................................... 269 

Mapa 3.27 - Setores Censitários. ................................................................................................................ 273 

Mapa 3.28 - Assentamentos de Reforma Agrária. .............................................................................. 309 

Mapa 3.29 – Atividades Econômicas Licenciadas. ............................................................................... 313 

Mapa 3.30 - Uso e Cobertura do Solo - Nível I. ................................................................................. 359 

Mapa 3.31 - Uso e Cobertura do Solo - Nível II. ................................................................................ 361 

Mapa 3.32 - Uso e Cobertura do Solo - Nível III. ............................................................................... 363 

Mapa 3.33 – Áreas de Preservação Permanente. ................................................................................ 377 

Mapa 3.34 – Áreas Públicas em Duque de Caxias. ............................................................................. 381 

Mapa 3.35 – Zoneamento Ecológico-Econômico na APA. .............................................................. 393 

Mapa 3.36 – Estruturas na APA. .................................................................................................................. 403 

Mapa 4.1 – Zoneamento da APAIGU. ....................................................................................................... 441 

Mapa 4.2 – Áreas Estratégicas da APAIGU. ............................................................................................ 475 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1.1 – Distância rodoviária entre a APA, cidades e capitais próximas. ......................... 30 

Quadro 1.2 – Aeroportos e helipontos próximos à APA. ......... Erro! Indicador não definido. 

Quadro 1.3 – Ficha Técnica da APA Alto Iguaçu. ................................................................................... 37 

Quadro 1.4 – Evolução dos municípios de abrangência da APA. ................................................... 39 

Quadro 1.5 – Características das UCs que foram sobrepostas pela APAIGU. ........................... 43 

Quadro 2.1 – Quantitativos de área da APA por município. ............................................................ 51 

Quadro 2.2 – Unidades de Conservação compreendidas nos municípios da APA. ............... 52 

Quadro 2.3 - Aspectos legais dos Planos Diretores Municipais. ..................................................... 63 

Quadro 2.4 - Quantitativos do zoneamento municipal na APAIGU. ............................................. 64 

Quadro 2.5 – Descrição do zoneamento municipal na APAIGU. .................................................... 66 

Quadro 2.6 – Divisões político-administrativas do Estado do Rio de Janeiro para os 

municípios da APAIGU. ....................................................................................................................................... 71 

Quadro 2.7 – Áreas contaminadas na APA e entorno. ........................................................................ 76 

Quadro 2.8 – Transferência de recursos para os municípios entre 1996 e 2016. ................... 93 



 

  7 

Quadro 2.9 – Resultados obtidos nas oficinas de DRP para formação do Conselho 

Consultivo da APAIGU. ........................................................................................................................................ 98 

Quadro 2.10 – Resultados de parceiros obtidos a partir das oficinas de DRP para o 

Conselho Consultivo da APAIGU. ................................................................................................................... 99 

Quadro 3.1 - Informações sobre as estações climatológicas do INMET. ................................. 102 

Quadro 3.2 – Dados das normais climatológicas de vento da Estação INMET Tinguá 

(1961-1990). .......................................................................................................................................................... 105 

Quadro 3.3 – Normal de temperatura média para as estações INMET entre 1961-1990.111 

Quadro 3.4 - Precipitação Acumulada Mensal e Anual (mm) - 1961-1990. ........................... 114 

Quadro 3.5 - Máximo Absoluto de Precipitação (Chuva acumulada em 24h). ..................... 115 

Quadro 3.6 - Pontos de monitoramento pluviométrico na APA. ................................................. 154 

Quadro 3.7 - Pontos de monitoramento fluviométrico na APA. .................................................. 154 

Quadro 3.8 - Pontos de monitoramento e respectivas coordenadas geográficas. ............. 161 

Quadro 3.9 – Vazões demandadas pelo abastecimento humano e industrial nos 

municípios da APA. ............................................................................................................................................ 163 

Quadro 3.10 - Consolidação das demandas nos municípios da APA. ....................................... 166 

Quadro 3.11 - Dados de eventos extremos em Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford 

Roxo entre 1940 e 2014. ................................................................................................................................. 172 

Quadro 3.12 - Focos de queimadas no período de 01/10/2007 a 31/09/2015. ................... 175 

Quadro 3.13 - Instituições vinculadas à prevenção e ao combate a incêndios e principal 

infraestrutura de apoio na área de abrangência da APAIGU. ........................................................ 177 

Quadro 3.14 - Locais sugeridos para captação de água por helicóptero. .............................. 177 

Quadro 3.15 – Espécies ameaçadas de extinção com maior ocorrência na APA. ................ 203 

Quadro 3.16 – Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade na região da 

APAIGU. ................................................................................................................................................................... 213 

Quadro 3.17 - Pontos de monitoramento da qualidade da água na APA do Alto Iguaçu e 

arredores. ............................................................................................................................................................... 233 

Quadro 3.18 - Pontos de amostragem da ictiofauna pelo MNRJ. .............................................. 239 

Quadro 3.19 - Espécies ameaçadas de Rivulidae da Mata Atlântica stricto sensu que 

ocorrem nas Baixadas do Estado do Rio de Janeiro. ......................................................................... 243 

Quadro 3.20 - Aves associadas a áreas alagadas e de provável ocorrência na APA do Alto 

Iguaçu. ..................................................................................................................................................................... 249 



 

8   

Quadro 3.21 - Espécies de provável ocorrência na APA do Alto Iguaçu listadas em PANs 

para a conservação de espécies ameaçadas de extinção. ............................................................... 260 

Quadro 3.22 – Sítios localizados na APA e cadastrados no IPHAN. .......................................... 265 

Quadro 3.23 - Situação dos Setores Censitários da APA. ............................................................... 275 

Quadro 3.24 - Percentual da população dos municípios residente dentro da APA. .......... 277 

Quadro 3.25 - Total geral de domicílios particulares permanentes e Improvisados e 

moradores – Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. ...................................................... 278 

Quadro 3.26 - Tipos de Domicílios Particulares Permanentes nos municípios. .................... 279 

Quadro 3.27 - Condição dos domicílios particulares permanentes nos municípios. .......... 279 

Quadro 3.28 - Tendência de crescimento da população dos municípios da APA do Alto 

Iguaçu e do Estado do Rio de Janeiro. .................................................................................................... 282 

Quadro 3.29 - Proporção entre população masculina e feminina. ............................................. 283 

Quadro 3.30 – Percentagem das faixas etárias em anos de idade - Belford Roxo, Duque 

de Caxias e Nova Iguaçu. ............................................................................................................................... 285 

Quadro 3.31 - Taxa de analfabetismo da população acima de 15 anos em 2010. ............. 287 

Quadro 3.32 - Classes de rendimento da população da APA de acordo com o rendimento 

nominal mensal domiciliar per capita dos domicílios particulares permanentes divididos 

por município. ...................................................................................................................................................... 288 

Quadro 3.33 - Classes de rendimento da população dos municípios que compõem a APA 

de acordo com o rendimento nominal mensal domiciliar per capita dos domicílios 

particulares permanentes (2010). ................................................................................................................ 288 

Quadro 3.34 - Rendimento nominal mensal dos domicílios particulares permanentes em 

Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. .................................................................................. 289 

Quadro 3.35 -Gênero dos responsáveis - domicílios particulares permanentes em Belford 

Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. ................................................................................................... 290 

Quadro 3.36 - Rendimento nominal médio mensal - responsáveis domicílios particulares 

permanentes em Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu............................................... 290 

Quadro 3.37 - Rendimento nominal mensal per capita (SM) - domicílios particulares 

permanentes em Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu............................................... 291 

Quadro 3.38 - Variação de empregos formais em Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova 

Iguaçu. ..................................................................................................................................................................... 292 



 

  9 

Quadro 3.39 -- Evolução de empregos formais por setor em Belford Roxo, Duque de 

Caxias e Nova Iguaçu. ...................................................................................................................................... 292 

Quadro 3.40 - Tipos de ocupação com maiores estoques (31/12/2014). ................................ 293 

Quadro 3.41 - Percentual de distribuição de valor adicionado bruto por setores. ............. 294 

Quadro 3.42 - Produto Interno Bruto de 2012 dos municípios que compõem a APA. .... 295 

Quadro 3.43 - Principais atividades econômicas dos municípios (2013). ................................ 295 

Quadro 3.44 - Grupo de atividade das MPEs. ...................................................................................... 296 

Quadro 3.45 - Grupo de atividade MPEs nos municípios (em percentagem do total). .... 297 

Quadro 3.46 - Subclasses de atividade econômica MPEs. .............................................................. 298 

Quadro 3.47 - Subclasses de atividade econômica MPEs nos municípios (em 

percentagem). ...................................................................................................................................................... 299 

Quadro 3.48 - Lavoura temporária. ............................................................................................................ 302 

Quadro 3.49 - Lavoura permanente. ......................................................................................................... 303 

Quadro 3.50 - Rebanho efetivo geral. ...................................................................................................... 303 

Quadro 3.51 - Produção de aquicultura. ................................................................................................. 304 

Quadro 3.52 - Produção pecuária municipal. ........................................................................................ 304 

Quadro 3.53 - Lista de DAPs - Pessoas Físicas (PF) e Pessoa Jurídica (PJ) por município.

 .................................................................................................................................................................................... 305 

Quadro 3.54 - Perfil dos beneficiários - DAPs. ..................................................................................... 305 

Quadro 3.55 - Projetos de reforma agrária. ........................................................................................... 307 

Quadro 3.56 - Tipos de licença por município. .................................................................................... 311 

Quadro 3.57 – Empreendimentos licenciados pelo INEA no interior da APA. ....................... 311 

Quadro 3.58 - Setores de Abastecimento de Água. .......................................................................... 315 

Quadro 3.59 - Formas de abastecimento de água na área da APA. .......................................... 318 

Quadro 3.60 - Indicadores operacionais - Água.................................................................................. 319 

Quadro 3.61 - Destinação dos resíduos sólidos na área da APA. ............................................... 319 

Quadro 3.62 - Centrais de tratamento de resíduos e de aterros sanitários. .......................... 320 

Quadro 3.63 - Tipo de tratamento do esgoto por domicílio dos municípios que compõem 

a APA. ...................................................................................................................................................................... 322 

Quadro 3.64 - Indicadores operacionais - Esgoto. ............................................................................. 322 

Quadro 3.65 - Indicadores de qualidade - Inconformidade. ......................................................... 323 

Quadro 3.66 - Entorno de domicílios recenseados. ........................................................................... 324 



 

10   

Quadro 3.67 - Tipos de estabelecimentos de saúde. ........................................................................ 324 

Quadro 3.68 - Leitos por grupos de especialidade médica. .......................................................... 326 

Quadro 3.69 - Programas de atenção básica e % de cobertura. ................................................. 326 

Quadro 3.70 - Características de óbitos. ................................................................................................. 327 

Quadro 3.71 - Tipos de incidências - Transmissão e vetores - Água. ....................................... 327 

Quadro 3.72 - IDHM em 2010. .................................................................................................................... 328 

Quadro 3.73 - Cadastro único (Cadúnico). ............................................................................................. 330 

Quadro 3.74 - Programa Bolsa Família. ................................................................................................... 330 

Quadro 3.75 - Estabelecimentos de ensino privados e públicos. ................................................ 331 

Quadro 3.76 - Instituições de ensino superior. .................................................................................... 334 

Quadro 3.77 - Taxas de aprovação e reprovação nos municípios (em percentagem). ..... 335 

Quadro 3.78 - Maiores incidências de infrações de trânsito - RJ................................................ 336 

Quadro 3.79 - Tipos de delito - Belford Roxo, Duque de Caxias, Xerém e Nova Iguaçu. 339 

Quadro 3.80 - Tipos de abastecimento de energia – Belford Roxo, Duque de Caxias e 

Nova Iguaçu. ......................................................................................................................................................... 340 

Quadro 3.81 - Serviço de comunicação em 2000 nos municípios que compõem a APA.

 .................................................................................................................................................................................... 340 

Quadro 3.82 - Serviços de comunicação em 2010 nos municípios que compõem a APA.

 .................................................................................................................................................................................... 341 

Quadro 3.83 -Serviços de hospedagem nos municípios que compõem a APA em 2011.

 .................................................................................................................................................................................... 341 

Quadro 3.84 - Número de unidades locais das fundações privadas e associações sem fins 

lucrativos, por grupos da classificação das fundações privadas e associações sem fins 

lucrativos em 2010. ........................................................................................................................................... 342 

Quadro 3.85 - Classes de Uso e Ocupação do Solo em três níveis categóricos.................. 344 

Quadro 3.86 - Área, em hectares, das casses de uso e cobertura do solo, para os três 

níveis categóricos. .............................................................................................................................................. 365 

Quadro 3.87 - Serviços de apoio ao turismo na região. ................................................................. 368 

Quadro 3.88 - Bases da REDEC nos municípios. ................................................................................. 369 

Quadro 3.89 - Unidades do Copo de Bombeiros. .............................................................................. 369 

Quadro 3.90 - Delegacias nos municípios da APAIGU. .................................................................... 370 



 

  11 

Quadro 3.91 - Unidades da Polícia Militar. ............................................................................................ 370 

Quadro 3.92 - Estabelecimentos de saúde nos municípios da APAIGU. .................................. 370 

Quadro 3.93 - Agências de correios nos municípios da APAIGU. ............................................... 373 

Quadro 3.94 - Informações sobre estruturas para controle de inundações. .......................... 379 

Quadro 3.95 – Municípios que compõem o MCF. .............................................................................. 386 

Quadro 3.96 – Zoneamento do MCF em interface com APAIGU. ............ Erro! Indicador não 

definido. 

Quadro 3.97 – Diretrizes do ZEE para o Estado do Rio de Janeiro. ........................................... 391 

Quadro 3.98 – Classificação das zonas propostas preliminarmente para a área da APAIGU.

 .............................................................................................................................Erro! Indicador não definido. 

Quadro 3.99 – Programas fundamentais para atuação da Câmara Metropolitana do RJ.394 

Quadro 3.100 – Programas do Plano Básico Ambiental do AMRJ. ............................................. 397 

Quadro 3.101 – Programas em execução pela Gestão Socioambiental do AMRJ. ........... Erro! 

Indicador não definido. 

Quadro 3.102 – Informações sobre os dutos da Transpetro na APA do Alto Iguaçu. ....... 400 

Quadro 3.103 – Perfil do Chefe da APAIGU. ......................................................................................... 405 

Quadro 3.104 – Funcionários da APAIGU. .............................................................................................. 405 

Quadro 3.105 – Bens móveis, equipamentos e material permanente disponível. ............... 406 

Quadro 3.106 – Veículo disponível para a APAIGU. ........................................................................... 406 

Quadro 3.107 – Pesquisas em andamento na APA e cadastradas no INEA. .......................... 409 

Quadro 3.108 – Principais parceiros da APAIGU. ................................................................................ 411 

Quadro 3.109 – Atores relacionados com a APA nas Oficinas de Diagnóstico realizadas 

para o Plano de Manejo. ................................................................................................................................ 412 

Quadro 3.110 – Problemáticas e Potencialidades da APA identificadas na Oficina DRP.. 414 

Quadro 4.1 – Modelo de matriz de avaliação estratégica da APAIGU. ..................................... 423 

Quadro 4.2 – Normas gerais para a APAIGU. ....................................................................................... 428 

Quadro 4.3 – Síntese das zonas da APAIGU. ........................................................................................ 433 

Quadro 4.4 – Quantitativos das zonas na APA Estadual do Alto Iguaçu. ................................ 438 

Quadro 4.5 – Quantitativos das áreas estratégicas na APA Estadual do Alto Iguaçu. ....... 471 

Quadro 4.6 – Síntese das áreas estratégicas da APA do Alto Iguaçu. ...................................... 473 

Quadro 5.1 – Matriz com resultados do diagnóstico participativo sobre as forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças da APAIGU. .............................................................................. 480 



 

12   

Quadro 5.2 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução 

proposto para o Programa de Administração e Manutenção. ...................................................... 481 

Quadro 5.3 – Quadro de recursos humanos necessários para a Gestão ideal da APAIGU.

 .................................................................................................................................................................................... 484 

Quadro 5.4 – Quadro de materiais e equipamentos necessários para a Gestão ideal da 

APAIGU. ................................................................................................................................................................... 484 

Quadro 5.5 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução 

proposto para o Programa de Controle e Fiscalização Ambiental. ............................................ 485 

Quadro 5.6 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução 

proposto para o Programa de Capacitação à Gestão. ...................................................................... 486 

Quadro 5.7 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução 

proposto para o Programa de Recuperação Ambiental. ................................................................. 488 

Quadro 5.8 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução 

proposto para o Programa de Prevenção e Combate a Incêndios. ........................................... 489 

Quadro 5.9 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução 

proposto para o Programa de Ordenamento Territorial. ......... Erro! Indicador não definido. 

Quadro 5.10 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de 

execução proposto para o Programa de Pesquisa e Conhecimento. ........................................ 491 

Quadro 5.11 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de 

execução proposto para o Programa de Monitoramento Socioambiental. ............................ 492 

Quadro 5.12 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de 

execução proposto para o Programa de Comunicação e Educação Ambiental. .................. 494 

Quadro 5.13 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de 

execução proposto para o Programa de Valorização do Patrimônio Sociocultural. ........... 497 

Quadro 5.14 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de 

execução proposto para o Programa de Cooperação Interinstitucional. ................................. 499 

Quadro 5.15 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de 

execução proposto para o Programa de Incentivo a Práticas Agrícolas Sustentáveis. ...... 501 

Quadro 5.16 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de 

execução proposto para o Programa de Recreação e Turismo. .................................................. 502 

Quadro 6.1 – Monitoramento das atividades do Plano de Manejo. .......................................... 506 



 

  13 

Quadro 6.2 – Avaliação da efetividade do Planejamento da APAIGU. ...................................... 520 

Quadro 6.3 – Fatores a serem considerados para avaliação da efetividade do 

zoneamento. ......................................................................................................................................................... 532 

  



 

14   

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1 – Emancipações a partir de Nova Iguaçu. ........................................................................... 39 

Figura 1.2 – Vista aérea da área contaminada na Cidade dos Meninos. .................................... 42 

Figura 1.3- APAS sobrepostas pela APA Alto Iguaçu. .......................................................................... 44 

Figura 2.1 – Localização da Zona de Amortecimento da Rebio Tinguá. ..................................... 55 

Figura 2.2 – Localização aproximada das RPPNs no interior da APA. A localização é 

meramente ilustrativa, conforme informações do ICMBio. ................................................................ 56 

Figura 2.3 – Vista de Mantiquira, Xerém. ................................................................................................... 57 

Figura 2.4 – Praça em Mantiquira, Xerém. ................................................................................................. 57 

Figura 2.5 – Vista do Parque Capivari. ........................................................................................................ 57 

Figura 2.6 – Parque Capivari, interior da APA. ......................................................................................... 57 

Figura 2.7 – Vista do Parque Amapá, interior da APA. ........................................................................ 57 

Figura 2.8 – Rio Iguaçu próximo ao Parque Amapá. ............................................................................ 57 

Figura 2.9 - Bairro Tinguá, município de Nova Iguaçu. ....................................................................... 58 

Figura 2.10 - Praça no Bairro Tinguá, município de Nova Iguaçu. ................................................ 58 

Figura 2.11 - Vista do Parque Jardim Marambaia.................................................................................. 58 

Figura 2.12 - Rio das Botas no limite sul da APA, município de Belford Roxo. ....................... 58 

Figura 2.13 - Vista do AMRJ em intersecção com a Estrada Rio D’Ouro. .................................. 59 

Figura 2.14 - Vista do AMRJ. ........................................................................................................................... 59 

Figura 2.15 - Vista da faixa de dutos da Petrobrás junto a área urbanizada no limite da 

APA. ............................................................................................................................................................................. 59 

Figura 2.16 - Faixa de dutos da Petrobrás no interior da APA. ....................................................... 59 

Figura 2.17 - Vista das cavas de extração de areia no interior da APA. ..................................... 59 

Figura 2.18 - Cavas de extração de areia no interior da APA. ......................................................... 59 

Figura 2.19 – Área territorial da APAIGU conforme zoneamento dos Planos Diretores 

Municipais. ................................................................................................................................................................ 65 

Figura 2.20- Caminho do Comércio e Caminho Novo utilizadas para transporte de 

mercadorias do interior para o litoral.......................................................................................................... 81 

Figura 2.21- População das Vilas do Município de Iguassú em 1821. ......................................... 81 

Figura 2.22- Município da Vila de Iguassú em 1932. ........................................................................... 82 



 

  15 

Figura 2.23- Rótulo de um produto de laranjas de Nova Iguaçu. ................................................. 84 

Figura 2.24- Reportagem de 1983 sobre as enchentes em Nova Iguaçu. .................................. 86 

Figura 2.25 - Ruínas da Vila de Cava. .......................................................................................................... 89 

Figura 2.26 - Cemitério dos Escravos. .......................................................................................................... 89 

Figura 2.27 - Festa do Aipim. .......................................................................................................................... 90 

Figura 2.28 - Participantes da Festa do Aipim. ........................................................................................ 90 

Figura 2.29 - Abertura da Festa da Banana. ............................................................................................. 90 

Figura 2.30 - Comunidade participando da Festa da Banana. ......................................................... 90 

Figura 2.31 - Museu Vivo de São Bento. .................................................................................................... 91 

Figura 3.1 – Ilustração do Anticiclone do Atlântico Sul e outros sistemas de circulação. 104 

Figura 3.2 - Normal de Temperatura na Estação Tinguá (1961-1990). ..................................... 109 

Figura 3.3- Diagrama termopluviométrico da estação Tinguá. ..................................................... 113 

Figura 3.4 - Proporção entre as litologias que compõem o substrato geológico da 

APAIGU. ................................................................................................................................................................... 117 

Figura 3.5 - Área de extração de saibro no bairro do Pilar, na Cidade dos Meninos, local 

mapeado como ocorrência das rochas da Suíte Serra dos Órgãos. Nesta área o solo se 

encontra com ravinas, voçorocas e sulcos que caracteriza a degradação ambiental. ....... 122 

Figura 3.6 - Área plana típica da unidade de Planícies Aluviais e Flúvio-Marinhas na 

Cidade dos Meninos. ........................................................................................................................................ 124 

Figura 3.7 - Colinas típicas encontradas na área da APAIGU, Duque de Caxias. ................. 124 

Figura 3.8 - Contraste entre três classes de relevo visto da área rural de São Lourenço, 

Xerém, Duque de Caxias. ................................................................................................................................ 124 

Figura 3.9 - Proporção entre classes de relevo na área da APA do Alto Iguaçu. ................ 125 

Figura 3.10 - Proporção entre classes de solo na área da APA do Alto Iguaçu. .................. 133 

Figura 3.11 - Substâncias minerais com requerimentos minerários na APAIGU e área 

requerida. ............................................................................................................................................................... 139 

Figura 3.12 - Finalidade dos requerimentos minerários na APAIGU. ......................................... 140 

Figura 3.13 - Fase dos requerimentos minerários na APAIGU. ..................................................... 140 

Figura 3.14 - Áreas concedidas para lavra na APAIGU. .................................................................... 141 

Figura 3.15 - Extração de areia em área de lavra a céu aberto no interior da APAIGU, 

bairro Parque Amapá, Duque de Caxias. ................................................................................................. 141 

Figura 3.16 – Cavas para exploração de areia no bairro do Amapá, Duque de Caxias. ... 141 



 

16   

Figura 3.17 - Resultado do Índice de Qualidade da Água para os cursos hídricos 

amostrados pelo INEA e Gestão Ambiental na APA do Alto Iguaçu. ........................................ 159 

Figura 3.18 - Rio Iguaçu próximo ao Arco Metropolitano. ............................................................. 160 

Figura 3.19 - Amostragem de água no rio Iguaçu pela Gestão Ambiental do Arco 

Metropolitano. ..................................................................................................................................................... 160 

Figura 3.20 - Espécimes vegetais plantadas para recuperação da mata ciliar junto a faixa 

de domínio do AMRJ........................................................................................................................................ 160 

Figura 3.21 – Canal do Outeiro próximo ao Arco Metropolitano, com baixo volume 

d’água. ..................................................................................................................................................................... 161 

Figura 3.22 – Rio Capivari próximo ao AMRJ. ....................................................................................... 161 

Figura 3.23 – Demanda de água para abastecimento humano no Estado do Rio de 

Janeiro. .................................................................................................................................................................... 164 

Figura 3.24 – Demanda total de água no Estado do Rio de Janeiro. ........................................ 166 

Figura 3.25 – Número de desastres registrados nos municípios da APAIGU entre 1940 e 

2014. ......................................................................................................................................................................... 171 

Figura 3.26 – Tipos de desastres registrados nos municípios da APAIGU entre 1940 e 

2014. ......................................................................................................................................................................... 172 

Figura 3.27 – Número de focos de calor em cada estação do ano. .......................................... 175 

Figura 3.28 – Distribuição mensal dos focos de queimadas na APA e na área de 

abrangência. .......................................................................................................................................................... 176 

Figura 3.29 - Fluxograma das três etapas básicas executadas para fins de análise, 

classificação e zoneamento da suscetibilidade a inundações na APAIGU. .............................. 188 

Figura 3.30 - Área antropizada usada para agropecuária. .............................................................. 195 

Figura 3.31 – Vegetação em estágio avançado de regeneração, em região montanhosa.

 .................................................................................................................................................................................... 195 

Figura 3.32 - Vegetação de mata ciliar, no rio Saracuruna. ........................................................... 195 

Figura 3.33 - Mata ciliar descaracterizada por influência antrópica, no rio Capiuzni, em 

Xerém. ...................................................................................................................................................................... 195 

Figura 3.34 - Vegetação na borda da rodovia BR-493 (Arco Metropolitano). ....................... 195 

Figura 3.35 - Linhas de transmissão junto à vegetação de Mata Atlântica. ........................... 195 



 

  17 

Figura 3.36 - Predominância de assa-peixe (Vernonia polyanthes) em área de campo 

antropizado na Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias/RJ. ................................................... 199 

Figura 3.37 - Vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, com ocorrência de 

embaúbas (Cecropia spp.) emergentes. ................................................................................................... 199 

Figura 3.38 - Adensamento de maricá (Mimosa bimucronata) próximo ao Parque Amapá.

 .................................................................................................................................................................................... 200 

Figura 3.39 - Vegetação em estágio inicial em topo de morro, próximo a Fazenda São 

Bernardino, em Nova Iguaçu. ....................................................................................................................... 200 

Figura 3.40 - Aspecto da vegetação em estágio médio de regeneração, em morro 

localizado no Jardim Marambaia, em Nova Iguaçu/RJ. .................................................................... 200 

Figura 3.41 - Aspecto da vegetação em estágio médio de regeneração, em morro 

localizado próximo a Fazenda São Bernardino, em Nova Iguaçu/RJ. ........................................ 200 

Figura 3.42 – Aspecto da vegetação em estágio avançado de regeneração, nos morros 

localizados na zona de amortecimento da Rebio Tingua, em Tinguá, Nova Iguaçu. ......... 201 

Figura 3.43 – Aspecto da vegetação em estágio avançado de regeneração, nos morros 

localizados na zona de amortecimento da Rebio Tingua, em Xerém, Duque de Caxias. . 201 

Figura 3.44 – Bromélia (Vriesea gigantea) localizado em indivíduo arbóreo no Bairro 

Tinguá, em Nova Iguaçu/RJ. .......................................................................................................................... 202 

Figura 3.45 – Embaúba (Cecropia glaziovii) localizado no Bairro Tinguá, em Nova 

Iguaçu/RJ. ............................................................................................................................................................... 202 

Figura 3.46 - Dormideira (Mimosa pudica) localizado no Bairro Tinguá, em Nova 

Iguaçu/RJ. ............................................................................................................................................................... 202 

Figura 3.47 - Mangueira (Mangifera indica), espécie arbórea exótica encontrada em 

abundância no Bairro Jardim Marambaia, em Nova Iguaçu/RJ. ................................................... 202 

Figura 3.48 – Samambaia-das-taperas (Pteridium aquilinuum) localizado na Cidade dos 

Meninos, em Duque de Caxias/RJ. ............................................................................................................. 203 

Figura 3.49 – Assa-peixe (Vernonia polyanthes) espécie herbácea encontrada com 

abundância na Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias/RJ. .................................................... 203 

Figura 3.50 - Plantio de pupunha (Bactris gasipaes) dentro da área da APA. ....................... 210 

Figura 3.51 - Plantação de cana-de-açúcar localizado no Jardim Marambaia, em Nova 

Iguaçu/RJ. ............................................................................................................................................................... 211 



 

18   

Figura 3.52 - Plantação de cana-de-açúcar e de banana na região do tabuleiro, em 

Duque de Caxias/RJ........................................................................................................................................... 211 

Figura 3.53 - Espécie Erotylus histrio da família Erotylidae, da ordem Coleoptera. ............ 232 

Figura 3.54 - Vespa Agelaia angulata. ...................................................................................................... 232 

Figura 3.55 - Rios da APA do Alto Iguaçu apresentando água escura e poluída, acúmulo 

de lixo nas margens. ......................................................................................................................................... 241 

Figura 3.56 - Rios da APA do Alto Iguaçu apresentando água escura e poluída, acúmulo 

de lixo nas margens. ......................................................................................................................................... 242 

Figura 3.57 - Rio Água Preta, atravessado por dutos. ...................................................................... 242 

Figura 3.58 - Megaelosia goeldii, endêmica para o Brasil. ............................................................. 245 

Figura 3.59 - Hypsiboas albomarginatus. ................................................................................................ 245 

Figura 3.60 - Ischnocnema guentheri. ...................................................................................................... 245 

Figura 3.61 - Rã-do-folhiço, Haddadus binotatus. .............................................................................. 245 

Figura 3.62 - Physalaemus nanus, outra espécie endêmica do Brasil. ...................................... 246 

Figura 3.63 - Perereca-dourada, Trachycephalus mesophaeus. .................................................... 246 

Figura 3.64 - Jiboia, Boa constrictor. ......................................................................................................... 248 

Figura 3.65 - Jiboia, Boa constrictor. ......................................................................................................... 248 

Figura 3.66 - Calango (Tropidurus torquatus). ..................................................................................... 248 

Figura 3.67 - Teiú (Tupinambis brasiliensis). .......................................................................................... 248 

Figura 3.68 - Cobra-lisa (Erythrolamprus miliaris). .............................................................................. 248 

Figura 3.69 - Papa ovo (Pseustes sulphureus). ..................................................................................... 248 

Figura 3.70 - Colhereiro (Platalea ajaja). .................................................................................................. 251 

Figura 3.71 - Grupo de colhereiros avistados na Cidade dos Meninos. ................................... 251 

Figura 3.72 - Chorão (Sporophila leucoptera). ..................................................................................... 253 

Figura 3.73 - Enferrujado (Lathrotriccus euleri). ................................................................................... 253 

Figura 3.74 - Curió (Sporophila angolensis). ......................................................................................... 253 

Figura 3.75 - Surucuá-variado (Trogon surrucura). ............................................................................. 253 

Figura 3.76 - Beija-flor-de-fronte-violeta (Thalurania glaucopis). ................................................ 253 

Figura 3.77 - Coruja buraqueira (Athene cunicularia). ...................................................................... 253 

Figura 3.78 - Aspecto de fragmento florestal que inclui área alagada na APA do Alto 

Iguaçu. ..................................................................................................................................................................... 261 



 

  19 

Figura 3.79 - Vista aproximada do fragmento florestal que inclui área alagada na APA. 261 

Figura 3.80 - Área alagada na APA do Alto Iguaçu, local de provável ocorrência de peixes 

Rivulídeos. .............................................................................................................................................................. 261 

Figura 3.81 - Poças temporárias formadas no interior de fragmento florestas na APA, um 

hábitat de provável ocorrência de Rivulídeos. ...................................................................................... 261 

Figura 3.82 - Armadilha encontrada em trilha nas proximidades da APA do Alto Iguaçu.

 .................................................................................................................................................................................... 263 

Figura 3.83 - Detalhe de armadilha encontrada em trilha nas proximidades da APA do 

Alto Iguaçu. ........................................................................................................................................................... 263 

Figura 3.84 – Armadilha encontrada dentro dos limites da APA do Alto Iguaçu. ............... 263 

Figura 3.85 - Armadilha encontrada dentro dos limites da APA do Alto Iguaçu. ................ 263 

Figura 3.86 - A preguiça-comum (Bradypus variegatus), espécie que ocorre na APA do 

Alto Iguaçu, fotografada em fragmento florestal em Tinguá. ....................................................... 264 

Figura 3.87 - Bugio ruivo (Allouata caraya) na APA do Alto Iguaçu. ......................................... 264 

Figura 3.88 - Fachada do casarão da Fazenda São Bernardino. ................................................... 266 

Figura 3.89 – Situação atual da Fazenda São Bernardino. .............................................................. 266 

Figura 3.90 - Igreja Nossa Senhora da Piedade de Nova Iguassú. ............................................. 267 

Figura 3.91 - Atualmente restou somente a sinaleira da igreja. ................................................... 267 

Figura 3.92 - Estrada Real do Comércio. ................................................................................................. 267 

Figura 3.93 - Porto de Iguassú. .................................................................................................................... 268 

Figura 3.94 - Porto de Iguassú. .................................................................................................................... 268 

Figura 3.95 - Estação Tinguá na década de 1950. .............................................................................. 268 

Figura 3.96- Número de Setores Censitários na APA de acordo com o Censo 2000 e 

Censo 2010. ........................................................................................................................................................... 271 

Figura 3.97- Situação dos Setores Censitários na APA de acordo com o Censo 2010. .... 275 

Figura 3.98 - Densidade populacional dos Municípios da APA. ................................................... 276 

Figura 3.99 -  Distribuição da população total da APA do Alto Iguaçu por município. ... 277 

Figura 3.100 - Distribuição dos domicílios na APA do Alto Iguaçu. ........................................... 278 

Figura 3.101 - Distribuição da população total da APA entre áreas rurais e urbanas. ...... 280 

Figura 3.102 - Distribuição da população da APA, dos municípios e do Estado do RJ. ... 280 

Figura 3.103 - Crescimento da população da APA entre 2000 e 2010. .................................... 281 



 

20   

Figura 3.104 - Domicílios particulares e coletivos e população residente da APA do Alto 

Iguaçu, por ano (2000 e 2010). .................................................................................................................... 282 

Figura 3.105 - Pirâmide etária da população residente na APA do Alto Iguaçu. ................. 284 

Figura 3.106 - Pirâmide etária da população residente em Belford Roxo. .............................. 285 

Figura 3.107 - Pirâmide etária da população residente em Duque de Caxias. ..................... 285 

Figura 3.108 - Pirâmide etária da população residente em Nova Iguaçu. .............................. 285 

Figura 3.109 - Pirâmide etária da população residente no Estado do Rio de Janeiro. ..... 285 

Figura 3.110 - Classes de rendimento da população da APA de acordo com o rendimento 

nominal mensal domiciliar per capita dos domicílios particulares permanentes. ................ 287 

Figura 3.111 - Loteamento de áreas no Distrito Industrial. Fonte: CODIN, 2016. ................ 301 

Figura 3.112 - Condições de Posse e Uso da Terra - DAPs. .......................................................... 306 

Figura 3.113 - Macroestrutura de abastecimento regional. ........................................................... 317 

Figura 3.114 – Depósito irregular de resíduos na Cidade dos Meninos. ................................. 321 

Figura 3.115 – Vista de diversos pontos de depósito irregular de resíduos nas margens 

do rio Iguaçu. ....................................................................................................................................................... 321 

Figura 3.116 – Placa indicativa sobre resíduos próximo à Mantiquira. ..................................... 321 

Figura 3.117 – Depósito irregular de resíduos em via de acesso de Xerém. ......................... 321 

Figura 3.118 - Escala do IDHM de 2010.................................................................................................. 328 

Figura 3.119 - IDHM dos municípios (2010). ......................................................................................... 329 

Figura 3.120 - Tipos de Estabelecimentos de Ensino. ....................................................................... 332 

Figura 3.121 - Número de alunos matriculados. ................................................................................. 333 

Figura 3.122 - Frota de veículos nos municípios da APA. ............................................................... 336 

Figura 3.123 - Número de membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares 

dos municípios que compõem a APA (2010). ....................................................................................... 337 

Figura 3.124 - Paisagem da associação de sítios, chácaras e pequenos produtores rurais 

na localidade de Jardim Marambaia. ........................................................................................................ 345 

Figura 3.125 - Paisagem da associação de sítios, chácaras e pequenos produtores rurais 

no Bairro de Tinguá. ......................................................................................................................................... 345 

Figura 3.126 - Paisagem da associação de sítios, chácaras e pequenos produtores rurais 

na Cidade dos Meninos. ................................................................................................................................. 345 



 

  21 

Figura 3.127 - Paisagem do adensamento urbano e ocupação desordenada nas margens 

do rio Tinguá. ....................................................................................................................................................... 346 

Figura 3.128 - Paisagem da área urbanizada de Mantiquira. ........................................................ 346 

Figura 3.129 - Ocupação desordenada na localidade de Parque Capivari. ............................. 346 

Figura 3.130 - Paisagem de área industrial. ........................................................................................... 347 

Figura 3.131 - Ampliação de estruturas industriais. ........................................................................... 347 

Figura 3.132 - Vista aérea da fábrica da Danone próximo à localidade de Tinguá. ........... 347 

Figura 3.133 - Área descoberta utilizada para a realização da Festa da Mandioca, próximo 

a Tinguá. ................................................................................................................................................................. 348 

Figura 3.134 - Área descoberta para prática desportiva de Motocross. ................................... 348 

Figura 3.135 - Paisagem em área de solo exposto. ........................................................................... 349 

Figura 3.136 - Foto aérea do entroncamento do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro e 

a RJ-085. ................................................................................................................................................................. 349 

Figura 3.137 - Área de mineração em atividade. ................................................................................ 350 

Figura 3.138 - Área de mineração desativada. ..................................................................................... 350 

Figura 3.139 - Área de cultivo de cana-de-açúcar. ............................................................................. 351 

Figura 3.140 - Área com associação de cultivo de mandioca, cana-de-açúcar e bananeiras.

 .................................................................................................................................................................................... 351 

Figura 3.141 - Paisagem em área de piscicultura. .............................................................................. 351 

Figura 3.142 - Foto aérea sobre os tanques artificiais de criação de peixes. ......................... 351 

Figura 3.143 - Maciço de eucalipto na Cidade dos Meninos. ....................................................... 352 

Figura 3.144 - Paisagem de uso diversificado em campo antropizado. ................................... 353 

Figura 3.145 - Paisagem de campo antropizado na Cidade dos Meninos.............................. 353 

Figura 3.146 - Paisagem de campo antropizado. Ao fundo da foto, a localidade de Jardim 

Marambaia. ............................................................................................................................................................ 353 

Figura 3.147 - Criação de bovinos próximo ao vale do rio Sacaruna........................................ 353 

Figura 3.148 - Estrutura para criação de bovinos na localidade de Tabuleiro. ..................... 353 

Figura 3.149 - Criação de bovinos próximos à localidade de São Lourenço. ........................ 353 

Figura 3.150 - Paisagem em área úmida. ................................................................................................ 354 

Figura 3.151 - Paisagem de vegetação secundária em estágio inicial, no topo de morro, 

próximo a Fazenda São Bernardino. .......................................................................................................... 355 

Figura 3.152 - Área de vegetação secundária em estágio médio. .............................................. 355 



 

22   

Figura 3.153 - Paisagem de vegetação secundária em estágio avançado de sucessão. .. 356 

Figura 3.154 - Paisagem no entorno do rio Iguaçu, limítrofe aos municípios de Duque de 

Caxias, Belford Roxo e Nova Iguaçu.......................................................................................................... 357 

Figura 3.155 - Percentuais das classes de uso e ocupação do solo no Nível I. ................... 366 

Figura 3.156 - Percentuais das classes de uso e ocupação do solo no Nível II. .................. 367 

Figura 3.157 - Distribuição das agências bancárias. .......................................................................... 372 

Figura 3.158 - Distribuição dos postos de combustível. .................................................................. 373 

Figura 3.159 – Vista aérea da área contaminada na Cidade dos Meninos. ............................ 385 

Figura 3.160 – Placa indicativa de contaminação na Cidade dos Meninos. ........................... 385 

Figura 3.161 – Guarita de controle de acesso à Cidade dos Meninos. ..................................... 385 

Figura 3.162 – Programa de Ordenamento físico-territorial, monitoramento de ocupações 

irregulares ao longo do AMRJ. .................................................................................................................... 398 

Figura 3.163 - Monitoramento de Fauna, avistamento de colhereiro em Duque de Caxias.

 .................................................................................................................................................................................... 398 

Figura 3.164 – Monitoramento da Qualidade da Água no Rio Capivari. ................................. 399 

Figura 3.165 – Atividade de comunicação social em escolas da região. .................................. 399 

Figura 3.166 – Faixa de dutos da Transpetro no interior da APA. .............................................. 401 

Figura 3.167 – Faixa de dutos da Transpetro no interior da APA. .............................................. 401 

Figura 3.168 – Linhas de transmissão de energia na APA. ............................................................. 401 

Figura 3.169 – Linhas de transmissão de energia na APA. ............................................................. 401 

Figura 3.170 – Perfil da APAIGU no Facebook. .................................................................................... 407 

Figura 3.171 – Informações da APA no website do INEA. .............................................................. 407 

Figura 3.172 – Exemplo de placa educativa restritiva conforme padrão do INEA para UCs.

 ............................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Figura 3.173 – Reunião preparatória de formação do Conselho Consultivo da APA do Alto 

Iguaçu em novembro de 2015. .................................................................................................................... 411 

Figura 3.174 – Reunião preparatória de formação do Conselho Consultivo da APA do Alto 

Iguaçu em novembro de 2015. .................................................................................................................... 411 

Figura 3.175 – Mapa da UC, Problemáticas e Potencialidades em Quadrantes. .................. 414 

Figura 4.1 – Resultados da matriz de avaliação estratégica da APAIGU. ................................. 424 

Figura 4.2 – Distribuição percentual das zonas na APAIGU. .......................................................... 437 



 

  23 

Figura 4.3 – Distribuição das zonas por município............................................................................. 438 

Figura 6.1–Metodologia para avaliação da efetividade do zoneamento. ................................. 531 

Figura 6.2–Critérios para avaliação da efetividade das áreas estratégicas. ............................. 534 

 





 

  25 

 

LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS 

AMOJA Associação de Moradores de Jaceruba e Adjacências 

AMRJ Arco Metropolitano do Rio de Janeiro  

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

ANA Agência Nacional de Águas  

APA Área de Proteção Ambiental  

APAIGU Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu  

APLs Arranjos Produtivos Locais 

APP Área de Preservação Permanente  

ASSOJAP Associação de Pequenos Produtores Rurais de Jaceruba 

CDB Convenção sobre a Diversidade Biológica  

CECAV Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas 

CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos  

CEEA Cadastro Estadual de Entidades Ambientais  

CEF Caixa Econômica Federal  

CEP Código de Endereçamento Postal 

CEPERJ 
Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de 

Janeiro 

CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

CNEA Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas  

CNES Cadastro Nacional de Entidades Sociais  

CNUC Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 

CODEX Cadastro Nacional de Cavernas da Redespeleo Brasil  

CODIN Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro  

CONABIO Comissão Nacional de Biodiversidade  

CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente 

CONCIDADE Conselho Municipal de Desenvolvimento da Cidade de Duque de Caxias  

COPPE Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia  

COPPETEC Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos  

CPRM Serviço Geológico do Brasil  

CRBio Conselho Regional de Biologia 

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CTR Central de Tratamento de Resíduos  

DENATRAN Departamento Nacional de Trânsito 

DETRAN Departamento Estadual de Trânsito  

DIBAP Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas  

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral  

DOE Diário Oficial do Estado 

DRP Diagnóstico Rápido Participativo  

EIV Estudo de Impacto de Vizinhança  

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  



 

26   

ERHEN Equipe de Resgate Histórica Ecológica Nacional  

ETE Estação de Tratamento de Esgoto 

FMA Fundo da Mata Atlântica do Rio de Janeiro  

FUNAI Fundação Nacional do Índio 

GACI Grupo de Acampamento, Caminhada e Instrução 

GCCA Grupamento de Combate à Crimes Ambientais  

GDN Grupo de Defesa da Natureza  

GEUC Gerência de Unidades de Conservação  

GEUSO Gerência de Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

HCH Hexaclorociclohexano  

IAB Instituto de Arqueologia Brasileira 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMBio  Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INEA Instituto Estadual do Ambiente  

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

INMET Instituto Nacional de Meteorologia  

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais  

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

IQA Índice de Qualidade da Água  

LI Licença de Instalação 

MCF Mosaico Central Fluminense  

MDT Modelo Digital do Terreno  

MEC Ministério da Educação  

MJ Ministério da Justiça  

MMA Ministério do Meio Ambiente  

MNRJ Museu Nacional do Rio de Janeiro  

MP Medida Provisória 

MPE Micro e Pequenas Empresas  

MTE  Ministério do Trabalho e Emprego  

OMM Organização Meteorológica Mundial  

ONG Organização Não Governamental 

OSCIP Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

PA Projeto de Assentamento 

PAC Programa de Aceleração do Crescimento 
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Rio de janeiro  

SEDRAP Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca  

SEOBRAS Secretaria de Estado de Obras 

SEPES Serviço de Planejamento e Pesquisa 

SERLA Superintendência Estadual de Rios e Lagoas 
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O plano de manejo da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu foi elaborado entre os anos de 

2015 e 2017 pela empresa Skill Engenharia como condicionante da licença LI n° IN 031395. O Inea 

realizava a análise técnica dos produtos através da CTAA – Comissão Técnica de Acompanhamento e 

Avaliação. Após a entrega final do documento o mesmo não foi aprovado e foi verificada a necessidade 

de readequação, principalmente o módulo 4, relativo ao zoneamento. Sendo assim, este plano de 

manejo possui predominantemente informações levantadas pela empresa, com algumas atualizações 

pontuais, exceto o módulo 4, que foi inteiramente revisto. 
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1 MÓDULO 1 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A APA 

A Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu (APAIGU) foi criada através do Decreto 

Estadual n° 44.032, de 15 de janeiro de 2013, com área total aproximada de 22.109 ha e 

abrange parte dos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo no Estado 

do Rio de Janeiro (ANEXO 1 - DECRETO DE CRIAÇÃO DA APA). 

A APAIGU possui importância estratégica na gestão ambiental dos recursos hídricos no 

Estado do Rio de Janeiro. Conforme o referido decreto, a criação da APA do Alto Iguaçu 

tem os seguintes objetivos: 

❖ Assegurar a conservação de remanescentes de Mata Atlântica da região 

urbano-industrial da Baixada Fluminense, bem como recuperar algumas 

áreas degradadas ali existentes; 

❖ Manter populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para as 

espécies raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e 

flora nativas; 

❖ Assegurar a preservação e manutenção de grandes áreas livres e 

permeáveis na bacia de inundação dos rios Iguaçu e Botas, com vistas a 

minimizar os efeitos das cheias e inundações daquela região; 

❖ Conter o processo de supressão de habitats de espécies nativas decorrentes 

da urbanização da região urbano-industrial da Baixada Fluminense; 

❖ Estimular a recuperação das matas ciliares e áreas de preservação 

permanente visando à manutenção do livre escoamento dos cursos d’água 

integrantes da Bacia dos Rios Iguaçu e Botas; 

❖ Impedir a ocupação nas faixas marginais de proteção; 

❖ Assegurar a continuidade dos serviços ambientais. 

A APAIGU é uma Unidade de Conservação (UC) Ambiental de Uso Sustentável, administrada 

pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, sob a responsabilidade do Instituto Estadual 

do Ambiente (INEA). A administração da APA está subordinada à Diretoria de 

Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE), mais especificamente à Gerência 

de Unidades de Conservação (GEUC). 

1.1 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

Administrativamente, os municípios onde a APA está inserida fazem parte da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Esta região concentra mais de 80% da população do 

Estado, sendo o segundo maior polo industrial do Brasil (Mapa 5.1). 

 

A APA funciona na Avenida Venância, s/n, Represa João Pinto – Parque Xerém – Duque de 

Caxias – RJ. CEP: 25245-500, área da REBIO Tinguá, cedida ao Inea desde o início de 
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2019.Os municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belfort Roxo fazem parte da 

chamada Baixada Fluminense, planície situada entre a Serra do Mar e o Litoral que 

congrega os municípios que se localizam ao norte do Município do Rio de Janeiro, região 

conhecida antigamente como Baixada de Guanabara (Mapa 1.2). 

O perímetro total da APA perfaz cerca de 891 km e, com relação às suas divisões e limites, 

tem-se a seguinte configuração: 

❖ Norte – o limite norte está inserido no Município de Duque de Caxias e 

Nova Iguaçu, sendo que quase sua totalidade faz divisa com a Reserva 

Biológica do Tinguá; 

❖ Leste – todo o limite leste da APAIGU está inserido no Município de Duque 

de Caxias. Neste trecho destacam-se cerca de 3,1 km em que o perímetro 

da APA fica junto à faixa de domínio da rodovia BR-040; 

❖ Sul – todo o limite sul (cerca de 18 km) está inserido no Município de 

Belford Roxo; 

❖ Oeste – todo o limite oeste da APAIGU está inserido no Município de Nova 

Iguaçu. 

A APAIGU está inserida em sua totalidade na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara 

(RH V), onde destacam-se os rios Iguaçu e Sarapuí como os cursos hídricos de maior 

importância. 

As principais vias de acesso para a APA são o AMRJ (BR-493/RJ-109), a BR-040, a BR-116, 

a BR-101.  

O Quadro 1.1 apresenta a distância rodoviária entre a APA e as cidades próximas. No Mapa 

1.2 estão apresentadas as principais rodovias de acesso à APA. 

Quadro 1.1 – Distância rodoviária entre a APA, cidades e capitais próximas. 

Cidade/Capital Distância aproximada (km) Principal via de acesso 

Cidades Próximas 

Belford Roxo 37,6 BR-040 e BR-493 

Nova Iguaçu 40,8 BR-040 BR-493 

Mesquita 46,6 BR-040 e BR-493 

São João de Meriti 37,2 BR-040, RJ-101, RJ-085 

Nilópolis 46 BR-040 

Queimados 54,4 BR-493 

Duque de Caxias 34,6 BR-040 e RJ-111 

Japeri 53,1 BR-493  

Seropédica 60,4 BR-493 

Magé 41,3 BR-493 e BR-040 

Petrópolis 33,9 BR-040  

Guapimirim 54,3 BR-116, BR-493 e  BR-040 

Niterói 55,9 BR-101 e BR-040  
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Cidade/Capital Distância aproximada (km) Principal via de acesso 

Cidades Próximas 

Itaguaí 86,4 BR-493 e RJ-085 

São Gonçalo 67,1 BR-101 e BR-040  

Itaboraí 68,4 BR-493 e BR-040 

Miguel Pereira 92,4 RJ-125, BR-493 e RJ-085 

Capitais Próximas 

Rio de Janeiro 48,2 BR-101 e BR-040  

Belo Horizonte 404,0 BR-040 

São Paulo 434,0 BR-116 

Vitória 541,0 BR-101 e BR-493 

Curitiba 834,0 BR-116 
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Mapa 1.1 – Localização da APA no Estado do RJ. 

 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Mapa 1.2 - Localização Regional da APA.  

 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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1.2 FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

As informações gerais resumidas sobre a APA estão apresentadas na ficha técnica da UC 

onde são dispostas de forma sucinta e de fácil consulta, conforme Quadro 1.2. 

Quadro 1.2 – Ficha Técnica da APA Alto Iguaçu. 

FICHA TÉCNICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ALTO IGUAÇU* 

ADMINISTRAÇÃO 

Nome da Unidade: Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu 

Sigla: APAIGU 

Endereço da Sede: Avenida Venância, s/n, Represa João Pinto 

Bairro: Parque Xerém Cidade:  Duque de Caxias 

CEP: 25245-500 Telefone: (21) 2334-5523 

E-mail: apaaltoiguacu.inea@gmail.com 

Gestor: Erica Carvalho Sodré 

Infraestrutura*: 
A APA funciona em uma área cedida pela REBIO Tinguá. A APA possui um veículo 

4x4, um GPS, uma câmera fotográfica digital e um notebook. 

Equipe: 1 gestor, 1 técnico administrativo e 5 guarda-parques. 

A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Ato de Criação: Decreto n° 44.032, de 15 de janeiro de 2013 

Objetivos da UC: 

Assegurar a conservação de remanescentes de Mata Atlântica da região urbano-

industrial da Baixada Fluminense, bem como recuperar algumas áreas degradadas 

ali existentes. 

Manter populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para as 

espécies raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora 

nativas. 

Assegurar a preservação e manutenção de grandes áreas livres e permeáveis na 

bacia de inundação dos rios Iguaçu e Botas, com vistas a minimizar os efeitos das 

cheias e inundações daquela região. 

Conter o processo de supressão de habitats de espécies nativas decorrentes da 

urbanização da região urbano-industrial da Baixada Fluminense. 

Estimular a recuperação das matas ciliares e áreas de preservação permanente 

visando à manutenção do livre escoamento dos cursos d’água integrantes da 

Bacia dos Rios Iguaçu e Botas. 

Impedir a ocupação nas faixas marginais de proteção. 

Assegurar a continuidade dos serviços ambientais. 

Municípios Abrangidos: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo. 

Altitude Máxima: 519,2 m Altitude Mínima: 1 m 

Coordenadas do 

Quadrante: 

Coordenadas do Quadrante (Latitude N e Longitude W de Greenwich) 

Canto superior esquerdo – Lat: -22° 33' 31,13" Long: -43° 28' 16,14" 
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FICHA TÉCNICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ALTO IGUAÇU* 

Canto inferior direito – Lat: -22° 43' 10,65" Long: -43° 17' 2,723" 

Área: 22.109 ha Perímetro: 83.553,5 m 

Geologia: 
Depósitos colúvio-aluvionares; Suíte Serra dos Órgãos; Complexo Rio Negro 

(Bingen) e Complexo Alcalino Tinguá. 

Solo: Latossolos, Planossolos, Cambissolos, Gleissolos e Neossolos. 

Clima: Clima Tropical Úmido (alta temperatura e umidade). 

Vegetação: Bioma Mata Atlântica – Floresta Ombrófila Densa (Submontana e Terras Baixas) 

Fauna: 

Existem diversas espécies relatadas para a região da APA, em especial, espécies 

ameaçadas de extinção, como a biguatinga (Anhinga sp., gavião-belo (Busarellus 

nigricollis), pato-do-mato (Cairina moschata), maguari (Ciconia maguari), 

marreca-caneleira (Dendrocygna bicolor), bicudo (Sporophila maximiliani), 

colhereiro (Platalea ajaja), pato-de-crista (Sarkidiornis sylvicola), coleiro-do-brejo 

(Sporophila collaris), gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus), jaguarundi 

(Puma yagouarondi), jaguatirica (Leopardus pardalis), lobo-guará (Chrysocyon 

brachyurus), peixe-das-nuvens (Leptolebias sp.). 

Relevância: 

Pesca artesanal e esportiva, turismo ecológico e rural, lazer, conectividade entre 

fragmentos florestais, área potencial para desenvolvimento de pesquisas e 

visitação, recursos hídricos, beleza cênica, restauração florestal, aquicultura 

familiar dulcícola. 

Ecossistema: Mata Atlântica – Floresta Ombrófila Densa 

Plano de Manejo 

anterior: 
(   ) Sim     ( X ) Não 

Principais Problemas: 

Caça, expansão imobiliária, pressão urbana, invasão de espécies exóticas, 

incêndios, desmatamento, deficiência de pessoal, fiscalização insuficiente, turismo 

desorganizado, poluição por metais pesados e lixo doméstico, poluição dos 

corpos hídricos, saneamento, área de potencial ocorrência de enchentes, 

impermeabilização do solo. 

Acesso à Unidade: 
As principais vias de acesso são o recém-inaugurado Arco Metropolitano do Rio 

de Janeiro (BR-493/RJ-109), a BR-040, a BR-116 e a BR-101.  

1.3 HISTÓRICO, ANTECEDENTES LEGAIS E JUSTIFICATIVA DE CRIAÇÃO 

A ocupação da bacia do Iguaçu-Sarapuí está relacionada à história do município de Nova 

Iguaçu, que na sua criação, em 1833, continha as terras hoje pertencentes aos municípios 

de Duque de Caxias, Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti e Belford Roxo, conforme 

Quadro 1.3 e Figura 1.1. 
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Quadro 1.3 – Evolução dos municípios de abrangência da APA. 

Município Legislação de criação Data de instalação Município de origem 

Nova Iguaçu Dec. De 15/01/1833 29/07/1833 Rio de Janeiro 

Duque de Caxias Dec. Lei 1.055 de 31/12/1943 01/01/1944 Nova Iguaçu 

Belford Roxo Lei Est. 1.640 de 03/04/1990 01/01/1993 Nova Iguaçu 

Fonte: CEPERJ, 2015. 

 

 
Fonte: Adaptado de PCNI, 2008. 

Figura 1.1 – Emancipações a partir de Nova Iguaçu.  

A ocupação desordenada e os ciclos econômicos que se sucederam na área, em especial 

o da monocultura canavieira e o de plantio de café, refletem-se ainda hoje nos graves 

problemas ambientais e sociais que se verificam na bacia. Os relatórios das várias 

“Comissões de Saneamento da Baixada Fluminense”, criadas ainda no século XVI para 

articular o combate a doenças veiculadas pela água, demonstravam grande conhecimento 

dos problemas de inundação periódica das planícies e das dificuldades de seu 

aproveitamento como área de expansão urbana. O caótico processo de urbanização da 

Baixada Fluminense acarretou, entre outros, nas seguintes consequências:  

❖ Ocupação do leito maior dos rios e em muitos casos do leito menor, 

aumentando o contingente de pessoas sujeitas às inundações;  

❖ Acelerado processo de assoreamento, devido ao desmatamento das 

encostas e ao lixo não recolhido ou descartado de forma inadequada;  



 

40   

❖ Aumento do escoamento superficial devido à paulatina impermeabilização 

da bacia hidrográfica;  

A partir de 1930, a Baixada Fluminense foi objeto de inúmeras intervenções patrocinadas 

pelo Governo Federal para combate às enchentes, dentre estas, a construção de canais, 

diques, comportas e estações de bombeamento que visavam essencialmente o combate 

às endemias de veiculação hídrica e o dessecamento de extensas áreas alagadiças para 

aproveitamento agrícola (INEA, 2015). 

Em fevereiro de 1988, após um evento de cheia excepcional que devastou o Estado do Rio 

de Janeiro, deixando um rastro de destruição, mortes e doenças, o Governo Estadual obteve 

financiamento junto ao Banco Mundial e à Caixa Econômica Federal (CEF) para a realização 

de um grande projeto de infraestrutura de macrodrenagem denominado Programa 

Reconstrução-Rio. As obras implementadas por esse programa, apesar de bastante 

abrangentes, não foram suficientes para sanar completamente o problema, o que justificou 

a necessidade de elaboração de um planejamento abrangente voltado especificamente 

para o controle de inundações na Baixada Fluminense. 

Com base nesse entendimento, em 1993, a Fundação Superintendência Estadual de Rios e 

Lagoas (SERLA), uma das formadoras do INEA, elaborou um plano diretor de recursos 

hídricos da bacia dos rios Iguaçu/Sarapuí, com ênfase no controle de inundações, 

conhecido como Projeto Iguaçu. Esse projeto foi executado pelo Laboratório de Hidrologia 

e Estudos do Meio Ambiente do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 

Pesquisa de Engenharia (COPPE) e foi concluído em agosto de 1996, apresentando um 

conjunto de ações estruturais e não-estruturais voltadas à redução da grandeza e da 

frequência das inundações nos municípios em questão.  

Transcorridos 14 anos da conclusão do Projeto Iguaçu, em 23 de dezembro de 2007 foi 

firmado um contrato entre a Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos 

Tecnológicos (COPPETEC) e a SERLA, para sua atualização. Esta teve como propósito 

readequar os projetos estruturais concebidos na época à atual realidade urbana da Baixada 

Fluminense, como também, conceber novas estratégias de planejamento do uso do solo 

em bases sustentáveis, que permitissem o controle de inundações num horizonte de longo 

prazo. Os projetos estruturais oriundos dessa atualização, com uma visão mais ambiental, 

abdicaram de canalizações em concreto, buscando preservar ao máximo a calha natural 

dos rios com a finalidade de proteção dos cursos d'água, ampliação de áreas públicas de 

lazer e convívio social e, em algumas situações, amortecimento temporário de cheias. 

O estudo de atualização formulou ações voltadas à coordenação de políticas públicas na 

bacia dos rios Iguaçu/Sarapuí, entre as quais a criação da APA do Alto Iguaçu (COPPETEC, 

2010). 

A proposta original sofreu alterações depois de uma consulta pública, realizada em outubro 

de 2011, em que representantes dos municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo 
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sugeriram a ampliação da área para incluir o Polder1 do Outeiro (área pulmão), importante 

área de alagamento da região (BOECHAT, 2014 apud INEA, 2015). 

Mais recentemente, em 03 de janeiro de 2013, a Baixada Fluminense sofreu com as 

consequências de um aumento repentino de vazão nos rios (cabeça d’água) que assolou 

principalmente os moradores do distrito de Xerém, em Duque de Caxias, onde milhares de 

pessoas ficaram desalojadas, além de resultar em mortes e desaparecimentos (GOMES, 

2013). 

Nesse sentido, a APA, enquanto instrumento de gestão territorial, visa contribuir de forma 

profilática, bem como para remediar os efeitos dessas cheias, visto que a área da APA 

funciona como zona de infiltração pluvial, sobretudo nos períodos de precipitação intensa. 

A APA sobrepõe e conecta unidades de conservação existentes na região, estabelecendo 

um contínuo entre fragmentos florestais e ampliando as ações do Mosaico Central 

Fluminense da Mata Atlântica. Os limites propostos para a APA incluem áreas que ainda 

apresentam relevância ambiental e vêm sendo ocupadas de forma acelerada, processo que 

está sendo agravado com a implantação do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro (AMRJ), 

que será um indutor de ocupações ao longo do seu eixo (BRAGA, 2011 apud INEA, 2015). 

Em relação ao AMRJ, destaca-se que este foi um dos projetos contemplados com os 

recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal e se 

estende por 70,9 quilômetros entre Duque de Caxias e ltaguaí. O Arco também é 

estratégico do ponto de vista da economia, no âmbito estadual, como propulsor do 

desenvolvimento da Baixada e, no panorama nacional, como beneficiador direto do 

segmento de cargas, dando mais agilidade, qualidade e rapidez ao setor de transportes. 

Um projeto de tal proporção evidentemente alterará o uso e ocupação do solo, sendo um 

potencial vetor para expansão da urbanização, e afetará os ecossistemas e a biodiversidade 

das áreas adjacentes.  

Outro aspecto importante desta UC refere-se à Cidade dos Meninos, que consiste em uma 

área de domínio da União com aproximadamente 1.940 ha, localizada no município de 

Duque de Caxias. Esta área abrigou, durante as décadas de 1940 e 1950, o Instituto de 

Malariologia e sua fábrica para produção de hexaclorociclohexano (HCH) e manipulação 

de outros organoclorados, que eram utilizados nas campanhas nacionais de saúde pública. 

Na década de 1960, ocorreu o processo de desativação gradual da fábrica, porém, a 

produção fabril foi abandonada no local, deixando um foco principal de contaminação com 

uma área cercada de aproximadamente 7 ha. Os resíduos abandonados foram 

disseminados por via aérea, águas pluviais e, principalmente, pela utilização em aterros, 

aplicação como agrotóxico, utilização em reboco de casas, utilização para tapar buracos 

na estrada principal (estrada da Gamboaba) e venda direta em feiras. Tais atividades 

 
 

1 Polder – O termo designa uma porção de terrenos baixos, planos e alagáveis que são protegidos de 

alagamentos por meio de diques visando utilizar as áreas para atividades como agricultura ou habitação. 
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geraram focos secundários de contaminação, distribuídos aleatoriamente pela região, mas 

principalmente no entorno da estrada da Gamboaba (Figura 1.2). 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 1.2 – Vista aérea da área contaminada na Cidade dos Meninos. 

Um detalhe interessante da criação da APA é a delimitação de Zonas de Contenção de 

Cheias (ZCC), que nada mais são do que áreas de alagamentos naturais dos rios Botas e 

Iguaçu que ajudam a abater os níveis máximos das cheias nesses rios. Com a APA Alto 

Iguaçu, essas áreas não poderão ser ocupadas ou aterradas, permitindo assim que sirvam 

para o extravasamento desses rios (SOUSA, 2013). 

A APAIGU é a quarta maior APA administrada pelo INEA, ficando atrás de Guandu, Macaé 

de Cima e Mangaratiba. Por ela ficaram sobrepostas as UCs municipais de Nova Iguaçu e 

Belford Roxo: APA Tinguá, APA Retiro e a APA Alto Iguaçu Belford Roxo, criadas 

anteriormente (Quadro 1.4 e Figura 1.3). 
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Quadro 1.4 – Características das UCs que foram sobrepostas pela APAIGU. 

Nome Ato de Criação 
Ato de 

Homologação 
Objetivos 

APA 

Tinguá2 

Decreto 

Municipal n° 

6.491, de 

06/06/2002 

Lei Municipal n° 

3.587 de 

07/07/2004 

Preservação do conjunto natural e paisagístico local, 

com ênfase para as necessidades de proteção e 

preservação do conjunto florestado e na qualidade das 

águas e mananciais que formam a Bacia do rio Tinguá 

e do rio Iguaçu. 

APA 

Retiro3 

Decreto 

Municipal n° 

6.493 de 

06/06/2002 

Lei Municipal n° 

3.593 de 

07/07/2004 

Preservação do conjunto natural e paisagístico local, 

com ênfase para as necessidades de proteção e 

preservação do conjunto florestado e na qualidade das 

águas e mananciais que formam a Bacia do rio Iguaçu. 

APA Alto 

Iguaçu 

Belford 

Roxo4 

Decreto 

Municipal n° 

3.164 de 

19/10/2011 

-- 

Proteger e recuperar áreas de interesse ambiental e 

contribuir com a consolidação de mosaicos de UCs e 

corredores ecológicos no Estado e no Município. 

Fonte: PCNI, 2008; INEA, 2015. 

 
 

2 Anteriormente denominada APA Tinguá/Iguaçu, está situada na região norte do município de Nova Iguaçu. 

3 Antiga APA Geneciano, está localizada na região nordeste do município de Nova Iguaçu, divisa com o 

município de Belford Roxo. 

4 Antigas APAs Recantus-Maringá, Maringá-Vale do Ipê, Nova Aurora, Recantus e Shangrilá-Norte, com área 

aproximada de 466 ha. 
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Figura 1.3- APAS sobrepostas5 pela APA Alto Iguaçu. 

1.4 ORIGEM DO NOME DA UC 

O nome da UC se origina das terras mais altas onde se encontram as nascentes do rio 

Iguaçu, mais especificamente na Serra do Tinguá, a uma altitude de cerca de 1000 metros, 

chegando até os manguezais sob influência das marés da Baía de Guanabara. Vale destacar 

a intenção do INEA de criar a APA Baixo Iguaçu, o que não se concretizou. 

O vocábulo "Iguaçu" é um termo proveniente do tupi, originalmente 'y-gûasu. Seu 

significado é "rio grande" ou ainda "água grande", através da junção dos termos 'y (rio, 

água) e gûasu (grande). É uma referência dos índios jacutingas, naturais da região, ao rio 

Iguaçu, outrora um rio caudaloso (NAVARRO, 2005). 

Quando foi aportuguesado, o termo grafava-se, à época, Iguassú e, com o Acordo 

Ortográfico de 1945, o nome foi alterado para Iguaçu. 

 
 

5 Os limites das Unidades de Conservação Municipais são aproximações elaboradas a partir dos memoriais 

descritivos. 
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2 MÓDULO 2 – ANÁLISE REGIONAL 

2.1 DESCRIÇÃO GEOCARTOGRÁFICA 

2.1.1 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Visando atender ao Termo de Referência para elaboração do Plano de Manejo (PM) da 

APAIGU, com definição de áreas de consolidação/integração de dados de diagnóstico e 

possíveis áreas para expansão futura da APA, foi estabelecida uma área de abrangência. 

Para estabelecer a poligonal da área de abrangência, tomou-se como critério a área de 

contribuição hídrica que escoa para o interior da APA. Dessa forma, considerou-se a 

extensão territorial compreendida desde os divisores de águas, junto às cabeceiras dos 

cursos d’água, a montante da APA, até a confluência mais próxima, a jusante da APA. 

O mapeamento da poligonal da área de abrangência foi elaborado por meio da utilização 

de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e a base cartográfica do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) /Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), na escala 

1:25.000, que contempla, além das ortofotos, temas como elevação (curvas de nível e 

pontos cotados), hidrografia (drenagem e massa d’água) e transporte (arruamento, trecho 

rodoviário e trecho ferroviário). 

Com base nos critérios adotados e a base cartográfica IBGE/SEA, em ambiente de SIG, 

primeiramente foi identificado o ponto de confluência mais próximo, a jusante da APA, 

que foi considerado como exutório para dar início ao mapeamento de sua respectiva sub-

bacia hidrográfica. Dessa forma, o ponto identificado corresponde ao local da confluência 

do rio Iguaçu com o rio Pilar, no município de Duque de Caxias. 

Como a sub-bacia mapeada a partir do exutório da confluência do rio Iguaçu com o rio 

Pilar não contemplou a totalidade da área territorial da APA, buscou-se, pelos mesmos 

critérios, outro ponto de confluência, a jusante da APA. Assim, o segundo ponto 

identificado (exutório) corresponde ao local da confluência entre o rio Saracuruna e um 

tributário, imediatamente a montante da canalização do rio Saracuruna, no município de 

Duque de Caxias. 

A partir do mapeamento e da combinação das duas sub-bacias, delimitadas a partir da 

identificação de dois exutórios, foi possível estabelecer a poligonal da área de abrangência, 

apresentada no Mapa 2.1. 
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Mapa 2.1 – Área de Abrangência da APA do Alto Iguaçu. 

 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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2.1.2 IDENTIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA APA 

A extensão territorial da APA do Alto Iguaçu compreende um total de 22.109 hectares e 

está completamente inserida no Estado do Rio de Janeiro, distribuído em áreas de três 

municípios: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo. Estes três municípios 

compreendem um total de 106.343,36 hectares em superfície territorial. 

Conforme Quadro 2.1, a área total da APA é de 22.109 ha, sendo que a maior parte de sua 

área se localiza no município de Duque de Caxias (62,66%), seguida de Nova Iguaçu 

(33,44%) e de uma pequena fração no município de Belford Roxo (3,9%). 

Quadro 2.1 – Quantitativos de área da APA por município. 

Município 
Área Total do 

Município (ha) 

Área Total da APA 

(ha) 

Área da APA por 

Município 

Área do município 

na APA 

Duque de Caxias 46.673,83 

22.109 

62,66 % 29,69 % 

Nova Iguaçu 51.908,63 33,44 % 14,24 % 

Belford Roxo 7.760,90 3,90 % 11,11 % 

Fonte: Adaptado de Fundação CEPERJ, 2015. 

Compreendidos na área de abrangência dos estudos para o PM da APAIGU estão (além 

dos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo) os municípios Queimados 

e Petrópolis (Mapa 2.1). Salvo o município de Petrópolis, integrante da Região Serrana, os 

municípios interceptados pela área de abrangência estão localizados, conforme o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro 

e Microrregião do Rio de Janeiro junto a outros 12 municípios: Guapimirim, Itaboraí, Japeri, 

Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Rio de Janeiro (Capital), São Gonçalo, São João 

de Meriti e Tanguá. 

A APA possui todo o seu território nessa região, na parcela conhecida com Baixada 

Fluminense. A expressão “Baixada Fluminense” é utilizada sob os enfoques político-

institucional (para o planejamento e ações de governo) e histórico-cultural, que se baseia 

na formação social da área. 

As UCs existentes nos municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford Roxo estão 

listadas no Quadro 2.2. 
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Quadro 2.2 – Unidades de Conservação compreendidas nos municípios da APA. 

Município 
Nome da Unidade de 

Conservação 
Ato de criação 

Parcela 

da área 

protegida 

(ha) 

Esfera 

Administrativa 

Categoria de 

proteção (SNUC) 

Inserção 

em 

Mosaico 

Área de 

abrangência 

dos estudos 

da APAIGU6 

Nova 

Iguaçu 

Reserva Biológica do Tinguá Decreto nº 97.780 de 23/05/1989 13.966,0 Federal Proteção integral Sim Sim 

Parque Municipal de Nova 

Iguaçu 

Decreto Municipal nº 6.001 de 

05/06/1998 
755,0 Municipal Proteção integral Não Não 

Parque Municipal das 

Paineiras 
Não identificado 138,1 Municipal Proteção integral Não Sim 

APA Tinguazinho Lei nº 3.591 de 07/07/-2004 1.102,8 Municipal Uso sustentável Não Sim 

APA Tinguá 
Decreto Municipal nº 6.491, de 

06/06/2002 
5.400,0 Municipal Uso sustentável Não Sim 

APA Rio D'Ouro Decreto n° 6.490 de 06/06/2002 3.080,0 Municipal Uso sustentável Não Sim 

APA Guandu-Açu Lei nº 3.592 de 07/072004 870,1 Municipal Uso sustentável Não Não 

APA Jaceruba Lei nº 3.592 de 07/072004 2.353,0 Municipal Uso sustentável Sim Não 

APA Retiro 
Decreto Municipal nº 6.493 de 

06/06/2002 
1.026,0 Municipal Uso sustentável Não Sim 

APA Morro Agudo 
Lei complementar nº 3594 de 

07/09/2004 
271,0 Municipal Uso sustentável Não Sim 

APA Gericino Mendanha Decreto nº 38.183 de 05/09/2005 4.340,0 Estadual Uso sustentável Sim Sim 

APA do Rio Guandu Decreto nº 40.670 de 28/02/2007 2.758,0 Estadual Uso sustentável Não Sim 

APA Posse-Guarita 
Lei complementar nº 4.172 de 

05/05/2012 
28,9 Municipal Uso sustentável Não Sim 

 
 

6 Define se a totalidade ou parte da respectiva UC está inserida na área de abrangência da APAIGU. 
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Município 
Nome da Unidade de 

Conservação 
Ato de criação 

Parcela 

da área 

protegida 

(ha) 

Esfera 

Administrativa 

Categoria de 

proteção (SNUC) 

Inserção 

em 

Mosaico 

Área de 

abrangência 

dos estudos 

da APAIGU6 

RPPN CEC/Tinguá Portaria n° 176/2002 IBAMA 16,5 Particular Proteção integral Sim Sim 

RPPN Sítio Paiquerê Portaria n° 89/2002 IBAMA 14,1 Particular Proteção integral Sim Sim 

Duque de 

Caxias 

Reserva Biológica do Tinguá Decreto nº 97.780 de 23/05/1989 9.390,0 Federal Proteção integral Sim Sim 

Reserva Biológica do Parque 

Equitativa 

Decreto n° 5.738 de 8 de dezembro de 

2009 
165,8 Municipal Proteção integral Não Sim 

Parque Natural Municipal da 

Taquara 
Lei municipal 1.157 de 11/12/1992 19,4 Municipal Proteção integral Sim Sim 

Parque Natural Municipal da 

Caixa D´Água 
Decreto n° 5.486 de 18/11/2008 10,0 Municipal Proteção integral Não Sim 

APA Petrópolis Decreto nº 87561 de 14/09/1982 2.857,0 Federal Uso sustentável Sim Sim 

APA São Bento Decreto n° 3020 de 05/06/1997 1.033,4 Municipal Uso sustentável Não Sim 

Belford 

Roxo 

APA Itaipu 
Decreto n° 2.789 de 09 de fevereiro de 

2010 
23,51 Municipal Uso sustentável Não Sim 

APA Lago Barro Vermelho 
Decreto n° 2.789 de 09 de fevereiro de 

2010 
24,86 Municipal Uso sustentável Não Sim 

APA Nova Aurora Sul 
Decreto n° 2.789 de 09 de fevereiro de 

2010 
6,37 Municipal Uso sustentável Não Sim 

APA Parque São José 
Decreto n° 2.789 de 09 de fevereiro de 

2010 
19,3 Municipal Uso sustentável Não Sim 

APA Redentor 
Decreto n° 2.789 de 09 de fevereiro de 

2010 
137,3 Municipal Uso sustentável Não Não 

APA São Francisco 
Decreto n° 2.789 de 09 de fevereiro de 

2010 
36,23 Municipal Uso sustentável Não Sim 
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Município 
Nome da Unidade de 

Conservação 
Ato de criação 

Parcela 

da área 

protegida 

(ha) 

Esfera 

Administrativa 

Categoria de 

proteção (SNUC) 

Inserção 

em 

Mosaico 

Área de 

abrangência 

dos estudos 

da APAIGU6 

APA Sarapui 
Decreto n° 2.789 de 09 de fevereiro de 

2010 
51,92 Municipal Uso sustentável Não Não 

APA Shangrila Oeste 
Decreto n° 2.789 de 09 de fevereiro de 

2010 
18,75 Municipal Uso sustentável Não Sim 

APA Shangrila Sudoeste 
Decreto n° 2.789 de 09 de fevereiro de 

2010 
14,57 Municipal Uso sustentável Não Sim 

APA Engenho do Calundu 
Decreto n° 2.789 de 09 de fevereiro de 

2010 
13,91 Municipal Uso sustentável Não Não 

APA Xavantes 
Decreto n° 2.789 de 09 de fevereiro de 

2010 
59,62 Municipal Uso sustentável Não Sim 

APA Wona 
Decreto n° 2.789 de 09 de fevereiro de 

2010 
102,28 Municipal Uso sustentável Não Sim 

APA Recantus/Maringá 
Decreto n° 2.481 de 26 de janeiro de 

2009 
1.135,6 Municipal Uso sustentável Não Sim 

APA Pico da Bandeira - 

Mirante de Belford Roxo 

Decreto n° 3.164 de 19 de outubro de 

2011 
102,0 Municipal Uso sustentável Não Sim 

Fonte: Adaptado de CEPERJ (2015). 
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De todas as UCs arroladas, destacam-se a APA Tinguá, APA Retiro e APA Alto Iguaçu 

Belford Roxo, pois possuem parte de sua área inserida na APA do Alto Iguaçu. Também 

merecem destaque a Reserva Biológica do Tinguá e a APA Rio d’Ouro, que são lindeiras à 

APAIGU e favorecem conexões com demais unidades de conservação, fortalecendo o 

Mosaico Central Fluminense7 da Mata Atlântica, conforme Mapa 2.2. 

Parte da APAIGU está inserida na zona de amortecimento da Rebio Tinguá. A zona de 

amortecimento possui área total de 24.809,31 ha e, destes, 3.794,6 ha estão localizados na 

APA, o que corresponde a 17,2% do total. A zona de amortecimento está localizada na 

porção norte da APA, conforme Figura 2.1. 

 
Fonte: ICMBio, 2016. 

Figura 2.1 – Localização da Zona de Amortecimento da Rebio Tinguá. 

Com relação às Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), nos três municípios da 

APA são identificadas apenas duas UCs, ambas localizadas no território da APA. Junto ao 

cadastro do ICMBio foi identificada a RPPN CE/Tinguá com 16,5 ha e a RPPN Sítio Paiquerê 

com 14,1 ha (Figura 2.2). 

 
 

7 O MCF foi instituído pelo Ministério do Meio Ambiente através da Portaria n° 350, de 11 de dezembro de 

2006. 
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Fonte: ICMBio, 2016b. 

Figura 2.2 – Localização aproximada das RPPNs no interior da APA. A localização é meramente 

ilustrativa, conforme informações do ICMBio. 

A APAIGU está localizada em uma região de Clima Tropical Úmido e inserida no Bioma 

Mata Atlântica, sendo que há diversas espécies relatadas para a região da APA, incluindo 

espécies ameaçadas de extinção, conforme está apresentado no diagnóstico ambiental 

(Módulo 3). 

Quanto à presença de comunidades tradicionais na área dos três municípios da APA, em 

consulta à base de dados atualizada do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) e Fundação Palmares, não foram identificadas comunidades quilombolas 

em qualquer fase de processo. Porém, existem assentamentos localizados no interior da 

APA, como o Projeto de Assentamento (PA) Morro Grande, o PA São Bernardino e PA Terra 

Prometida. Maiores informações sobre estes assentamentos estão apresentadas no Módulo 

3. Em relação à presença de terras indígenas, dados da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

apontam para a inexistência desse tipo de comunidade. 

As áreas urbanizadas com maior significância do ponto de vista urbano estão no 4° distrito 

de Xerém, abrangendo os núcleos da Mantiquira e Xerém, localizados na porção nordeste, 

e o Parque Capivari e Barão do Amapá, na porção sul do território da APAIGU no Município 

de Duque de Caxias. A seguir, da Figura 2.3 à Figura 2.8 podem ser visualizadas imagens 

dos locais referidos acima. 
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 2.3 – Vista de Mantiquira, Xerém. Figura 2.4 – Praça em Mantiquira, Xerém. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 2.5 – Vista do Parque Capivari. Figura 2.6 – Parque Capivari, interior da APA. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 2.7 – Vista do Parque Amapá, interior da 

APA. 

Figura 2.8 – Rio Iguaçu próximo ao Parque 

Amapá. 

Já na porção de terras que intercepta o Município de Nova Iguaçu, a urbanização 

concentra-se nos adensamentos populacionais nas áreas rurais de Tinguá, Jardim 

Montevideo, Jardim Marambaia e Jose Bulhões na Vila de Cava. Com expressão menor, no 

Município de Belford Roxo, compreende as áreas do Jardim Marquês do Pombal, já inserida 
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a malha urbana o bairro Vale do Ipê. A seguir, da Figura 2.9 a Figura 2.12 podem ser 

visualizadas imagens de alguns dos locais referidos acima. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 2.9 - Bairro Tinguá, município de Nova 

Iguaçu. 

Figura 2.10 - Praça no Bairro Tinguá, município 

de Nova Iguaçu. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 2.11 - Vista do Parque Jardim Marambaia. Figura 2.12 - Rio das Botas no limite sul da APA, 

município de Belford Roxo. 

Os empreendimentos de maior destaque na área da APA são a rodovia BR-493/RJ109 

(AMRJ), que intercepta a APA em sua porção sul e oleodutos da TRANSPETRO, conhecidos 

como ORBEL I e II (Figura 2.13 a Figura 2.16).  

Ainda em relação à área da APAIGU, merece destaque o gasoduto de gás natural Gasjap 

que possui 45,3 km de extensão entre as cidades de Japeri a Duque de Caxias. O objetivo 

do Gasjap é ligar os sistemas de gás natural da Estação de Japeri e da REDUC, permitindo 

a transferência do gás produzido nas Bacias de Campos e do Espírito Santo para o 

Gasoduto Campinas–Rio e, consequentemente, para o Gasoduto Rio–São Paulo (GASPAL). 

Nota-se também a existência de atividades minerárias, tais como cavas de areia, com maior 

relevância na porção central da APA (Figura 2.17 e Figura 2.18). Analisando os 

Requerimentos Minerários, disponibilizados no site do Departamento Nacional de 
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Produção Mineral (DNPM), percebe-se uma variedade de substâncias minerais como areia, 

argila, argila refratária, saibro e água mineral. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 2.13 - Vista do AMRJ em intersecção com 

a Estrada Rio D’Ouro. 

Figura 2.14 - Vista do AMRJ. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 2.15 - Vista da faixa de dutos da Petrobrás 

junto a área urbanizada no limite da APA. 

Figura 2.16 - Faixa de dutos da Petrobrás no 

interior da APA. 

 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 2.17 - Vista das cavas de extração de areia 

no interior da APA. 

Figura 2.18 - Cavas de extração de areia no 

interior da APA. 
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Mapa 2.2 – Unidades de Conservação na Região da APA. 

 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO MUNICIPAL 

De acordo com o Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001), o Plano 

Diretor (PD) é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Os 

Planos Diretores dos municípios abrangidos pela APA possuem a regulamentação legal 

apresentada no Quadro 2.3. 

Quadro 2.3 - Aspectos legais dos Planos Diretores Municipais. 

Município Legislação Descrição 

Nova Iguaçu 

Lei Complementar n° 

006, de 12 de 

dezembro de 1997. 

Revisa o Plano Diretor do Município de Nova Iguaçu e dá 

outras providências. 

Lei Complementar 

n°. 016, de 05 de 

outubro de 2006. 

Altera a Lei complementar n° 006/97 – Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e Sustentável do Município de Nova 

Iguaçu e dá outras providências. 

Lei n° 4.092, de 28 

de junho de 2011. 

Institui o Plano Diretor Participativo e o Sistema de Gestão 

Integrada e Participativa da Cidade de Nova Iguaçu, nos 

termos do Artigo 182 da Constituição Federal, do Capítulo III 

da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade 

e do Art. 14, § 3º da Lei Orgânica da Cidade de Nova Iguaçu. 

Duque de Caxias 

Lei Complementar n° 

01, de 31 de 

outubro de 2006. 

Institui o Plano Diretor Urbanístico do Município de Duque de 

Caxias-RJ e estabelece diretrizes e normas para o 

ordenamento físico-territorial e urbano. 

Lei n° 2099, de 21 

de dezembro de 

2007. 

Altera os Anexos II, IV, VI e VII, Lei Complementar n° 01, de 31 

de outubro de 2006 – Plano Diretor Urbanístico do Município 

de Duque de Caxias. 

Lei n° 2241, de 3 de 

abril de 2009. 

Altera o Artigo do Plano Diretor do Município de Duque de 

Caxias, e dá outras providencias. 

Belford Roxo 

Lei Complementar n° 

084 de 12 de janeiro 

de 2007. 

Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Belford Roxo e 

dá outras providências. 

O ordenamento territorial previsto nos Planos Diretores apresenta, para a área da APAIGU, 

os quantitativos demonstrados no  

 

 

Quadro 2.4 e Figura 2.19. 

Destaca-se a Macrozona de Uso Sustentável em Nova Iguaçu, a qual abrange 7.320,07 ha 

da APAIGU, o que corresponde a aproximadamente 33% do território. Em seguida, as Zonas 

Especiais de Interesse Ambiental de Duque de Caxias apresentam 5.713,09 ha, o que 

corresponde a 26% da APAIGU. 
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Quadro 2.4 - Quantitativos do zoneamento municipal na APAIGU. 

Município Zona 

Área da APA por zona Área Total do 

Município na APA 

(ha) 
ha % 

Nova 

Iguaçu 

Macrozona de Preservação Ambiental 

Integral 
62,74 0,28 

7.393,01 
Macrozona de Uso Sustentável 7.320,07 33,11 

Macrozona de Urbanização Precária* 10,19 0,05 

Duque de 

Caxias 

Zona de Ocupação Controlada - ZOC 3.974,87 17,98 

13.853,46 

Zona de Ocupação Preferencial - ZOP 1.500,37 6,79 

Zonas Especiais de Interesse Ambiental 

- ZEIA 
5.713,09 25,84 

Zonas Especiais de Negócios de 

Indústrias e Centros Distribuidores - 

ZEN 

193,39 0,87 

Zonas Especiais de Negócios de 

Interesse Turístico - ZEN 
38,16 0,17 

Zonas Especiais de Negócios Rurais - 

ZEN 
2.295,67 10,38 

Não mapeado** 137,91 0,62 

Belford 

Roxo 

Macrozona de Intensificação da 

Urbanização* 
10,53 0,05 

862,53 
Macrozona de Ocupação Restrita * 4,30 0,02 

Macrozona de Preservação Ambiental 847,70 3,83 

* Áreas pequenas podem ser resultantes de diferenças de escalas das bases utilizadas. 

** Área que não tem classificação apresentada no Plano Diretor de Duque de Caxias. 
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Figura 2.19 – Área territorial da APAIGU conforme zoneamento dos Planos Diretores Municipais. 

A seguir, o Quadro 2.5 apresenta a descrição do zoneamento municipal na APAIGU. 
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Quadro 2.5 – Descrição do zoneamento municipal na APAIGU. 

ZONA Descrição Diretrizes 

Instrumento

s jurídicos e 

urbanísticos 

Nova Iguaçu 

Macrozona 

de 

Preservação 

Ambiental 

Integral 

Art. 56. Tem como função básica a 

preservação da natureza, sendo nela 

admitidos apenas os usos que não 

envolvam consumo, coleta, dano ou 

destruição dos recursos naturais e 

vedados quaisquer usos que não 

estejam voltados à pesquisa, ao 

ecoturismo e à educação ambiental. 

Parágrafo único: Estão incluídos na 

Macrozona de Preservação Ambiental 

Integral: I - A Reserva Biológica de Tinguá; 

II - O Parque Municipal de Nova Iguaçu 

Zoneamento 

ambiental; 

Outros 

instrumentos 

previstos. 

Macrozona 

de Uso 

Sustentável 

Art. 58. Tem a função básica de conter 

o crescimento urbano por meio do uso 

sustentável de parcela dos recursos 

naturais existentes respeitando o meio 

ambiente, sendo nela permitido o 

desenvolvimento de atividades 

econômicas sustentáveis como a 

agricultura, agropecuária, extração 

mineral, turismo e lazer e somente 

serão permitidos parcelamentos 

destinados a chácaras, desde que 

compatíveis com a proteção do 

patrimônio cultural, dos ecossistemas 

locais, aprovadas e licenciadas pelo 

órgão municipal de meio ambiente. 

Parágrafo único: Estão incluídos na 

Macrozona de Uso Sustentável: I - as 

áreas definidas como zona rural do 

município; II - as Áreas de Proteção 

Ambiental - APAs. 1º Na Macrozona de 

Uso Sustentável não deverão ser 

aprovados loteamentos urbanos e os 

existentes serão objeto de análise 

específica quanto à possibilidade de seu 

desfazimento. 2º Caberá ao COMPURB 

estabelecer as diretrizes para as atividades 

a serem desenvolvidas na Macro Zona de 

Uso Sustentável prevista no inciso II do 

"caput". 

Zoneamento 

ambiental; 

Termo de 

Compromisso 

Ambiental – 

TCA; 

Termo de 

Ajuste de 

Conduta – 

TAC; 

Licenciamento 

ambiental; 

Outros 

instrumentos. 
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ZONA Descrição Diretrizes 

Instrumento

s jurídicos e 

urbanísticos 

Macrozona 

de 

Urbanização 

Precária 

Art. 62. Formada por porções de 

território onde deve ser priorizada a 

implantação ou complementação de 

infraestrutura e equipamentos sociais, 

segundo as necessidades da população 

e de acordo com o Programa Bairro 

Escola, provendo acessibilidade, 

desenvolver polos de emprego 

estimulando a instalação de comércio e 

serviços e incentivando a implantação 

de novos parcelamentos em glebas 

situadas no interior da mancha urbana, 

sendo caracterizada por: I - as áreas 

periféricas à malha urbana do 

município que apresentam 

parcelamentos com arruamentos 

identificáveis, desprovidos de 

infraestrutura, cujo estágio de 

ocupação do território por usos 

residenciais é variável, e comércio e 

serviços se encontram incipientes, 

equipamentos incompletos ou 

insuficientes para as demandas da 

população residente; II - ocupações 

não passíveis de remoção. 

Parágrafo Único: A Macrozona de 

Urbanização Precária será a área prioritária 

na elaboração e execução de Projetos e 

Programas de implantação de 

infraestrutura, regularização fundiária e 

saneamento básico. 

Delimitação de 

ZEIS; 

Usucapião e 

concessão de 

uso especial; 

Direito de 

preempção; 

Parcelamentos 

compulsórios; 

Consórcios 

imobiliários; 

Parcerias 

público – 

privadas. 
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ZONA Descrição Diretrizes 

Instrumento

s jurídicos e 

urbanísticos 

Duque de Caxias 

Zona de 

Ocupação 

Controlada - 

ZOC 

Art. 40. As Zonas de Ocupação são 

todas urbanas e se classificam, 

segundo seu nível máximo de 

adensamento permitido, em 

Controlada, Básica e Preferencial, em 

função das condições e 

disponibilidade de infraestrutura 

urbana, capacidade da rede viária e 

das diretrizes estratégicas de 

expansão urbana do Plano Diretor. 

Art. 42. Constituem diretrizes das Zonas 

de Ocupação Controlada: 

I. Reverter processos acentuados 

de adensamento urbano e 

fracionamento do solo; 

II.Garantir que a instalação de 

infraestrutura preceda a ocupação do 

solo; 

III.Graduar a intensidade da ocupação 

urbana em áreas limítrofes de zonas de 

interesse ambiental e de paisagens 

notáveis. 

Estudo de 

Impacto de 

Vizinhança – 

EIV; 

Transferência 

do direito de 

construir; 

Outorga 

onerosa do 

potencial 

construtivo; 

Parcelamento, 

edificação e 

utilização 

compulsória; 

Operações 

urbanas; 

Imposto 

territorial 

progressivo e 

isenções de 

impostos; 

Direito de 

preempção. 

Zona de 

Ocupação 

Preferencial - 

ZOP 

Art. 45. São de privilegiada 

centralidade e cuja intensificação de 

ocupação é estratégica para a 

consolidação da cidade compacta e 

econômica e dos vetores adequados 

de expansão urbana. 

Art.46. Priorizar e estimular a ocupação de 

grandes vazios e áreas subutilizadas, 

expressando os novos parâmetros e 

possibilidades construtivas do Plano 

Diretor. 

Zonas 

Especiais de 

Interesse 

Ambiental - 

ZEIA 

Art. 54. Consideram-se Zonas 

Especiais de Interesse Ambiental - 

ZEIA aquelas constantes do Anexo VII 

desta lei. São áreas prioritárias para 

elaboração de estudos, projetos e 

realização de investimentos e ações 

de recuperação e manejo ambiental, 

urbanização e manutenção. 

Art. 55. A ZEIA - Cidade dos Meninos, 

após a comprovação de sua 

descontaminação de poluentes 

organoclorados poderá ter outra 

destinação de uso do solo proposto pelo 

Poder Executivo, ouvido o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento da Cidade 

de Duque de Caxias - CONCIDADE, desde 

que mantidas taxas mínimas obrigatórias 

de permeabilidade e de arborização de 50 

% do total da área. 

Zonas 

Especiais de 

Negócios de 

Indústrias e 

Centros 

Distribuidores 

- ZEN 

Art. 59. São áreas já consolidadas 

como polos industriais e logísticos ou 

vazios de localização estratégica, 

próximas aos polos existentes, com 

potencial para receber novos 

investimentos. 

Art. 57. I- Promover a diversificação da 

base econômica municipal; II- Induzir a 

realização das potencialidades e vocações 

econômicas que melhor aproveitem, 

desenvolvam e preservem os atributos 

físicos, ambientais, culturais e humanos de 

Duque de Caxias; III- Gerar emprego e 
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ZONA Descrição Diretrizes 

Instrumento

s jurídicos e 

urbanísticos 

Zonas 

Especiais de 

Negócios de 

Interesse 

Turístico - 

ZEN 

Art. 60. Destinam-se a destinam-se a 

fins turísticos e de lazer, devido à 

beleza paisagística e/ou valor 

histórico-cultural. Parágrafo Único. Os 

parâmetros de uso e ocupação do 

solo das Zonas de que trata este 

artigo serão fixados em lei 

complementar de uso e ocupação do 

solo, em especial aqueles de terrenos 

confrontantes aos roteiros da Estrada 

Real. 

renda para a população local; IV- Prover 

condições atrativas de investimentos 

públicos e privados, criando diferenciais 

de qualidade para a estrutura municipal 

no cenário metropolitano. 

Zonas 

Especiais de 

Negócios 

Rurais - ZEN 

Art. 61. Destinam-se ao turismo rural, 

a sítios de recreio, a atividades 

econômicas de caráter rural, aos 

negócios extrativistas, à manutenção 

de pequenas propriedades rurais 

cooperativadas, à piscicultura, e às 

pequenas manufaturas de produtos 

rurais 
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ZONA Descrição Diretrizes 

Instrumento

s jurídicos e 

urbanísticos 

Belford Roxo 

Macrozona de 

Intensificação 

da 

Urbanização 

Art. 115. Parcela do território onde 

ocorrem processos progressivos de 

parcelamento e de ocupação do 

solo, predominantemente ao longo 

de eixos de circulação intraurbanos 

e intermunicipais, apresentando 

áreas conurbadas com os 

municípios limítrofes, mas com 

baixa densidade de ocupação e 

descontinuidades da malha 

parcelada, para a qual ficam 

estabelecidas diretrizes e medidas 

voltadas à criação de novas 

centralidades e ao incentivo para a 

ocupação dos vazios urbanos. 

Art. 116. I - priorizar as intervenções que 

permitam a integração ao tecido urbano já 

consolidado do Município; II - incentivar a 

ocupação das glebas e terrenos vazios, 

compatibilizada com a criação de áreas 

verdes e de lazer e a implantação de 

equipamentos sociais; III - reforçar a 

centralidade dos bairros para dinamização 

das áreas urbanas e para evitar 

deslocamentos para a área central do 

Município; IV - promover a regularização 

urbanística e fundiária, especialmente nas 

áreas ocupadas por população em situação 

de vulnerabilidade social. 

Estudo Prévio 

de Impacto de 

Vizinhança – 

EPIV; 

Estudo Prévio 

de Impacto 

Ambiental; 

Parcelamento, 

Edificação ou 

Utilização 

Compulsórios; 

IPTU 

Progressivo no 

Tempo; 

Desapropriação 

com 

Pagamento em 

Títulos da 

Dívida Pública; 

Consórcio 

Imobiliário; 

Direito de 

Preempção; 

Operações 

Urbanas 

Consorciadas; 

Transferência 

do Direito de 

Construir; 

Direito de 

Superfície; 

Instrumentos 

de 

Regularização 

Fundiária. 

Macrozona de 

Ocupação 

Restrita 

Art. 119. Áreas situadas nas faixas 

marginais de cursos de d’água e 

sujeitas a inundações, marcadas 

pela presença de ocupações 

irregulares, sendo consideradas 

como impróprias à urbanização 

pela legislação estadual e federal, 

para a qual ficam estabelecidas 

diretrizes e medidas voltadas à 

prevenção dos riscos de vida para a 

população aí residente. 

Art. 120. I - Prevenir os efeitos das 

enchentes; II - coibir a ocupação nas áreas 

ribeirinhas, sujeitas à inundação; III - manter 

livres da ocupação residencial as áreas 

destinadas à bacia de retenção; IV - 

promover a regularização fundiária de 

imóveis localizadas em áreas adequadas à 

ocupação. 

Macrozona de 

Preservação 

Ambiental 

Art. 122. Parcela do território 

localizada na região norte e 

noroeste do município, com 

ocupação rarefeita, apresentando 

extensas áreas livres e 

características morfológicas 

marcadas pela sucessão de 

pequenas elevações e pela 

presença de vales em meandros 

com pequenos cursos d’água, para 

a qual serão definidas ações 

efetivas de planejamento e controle 

da ocupação que orientem o 

aproveitamento adequado de suas 

potencialidades e garantam a 

manutenção e a valorização de suas 

qualidades ambientais. 

Art. 122. I - valorizar as qualidades 

ambientais e promover o aproveitamento 

de suas potencialidades; II - estabelecer 

normas de controle e ações de gestão e 

planejamento com ênfase na preservação e 

recuperação ambiental e paisagística; III - 

estudar a criação de Área de Preservação 

Ambiental municipal, em complementação à 

APA do Retiro, localizada em Nova Iguaçu, 

em área limítrofe a Belford Roxo; IV - 

controlar e mitigar os efeitos ambientais 

decorrentes da destinação final, incorreta, 

de resíduos sólidos; V - incentivar as 

atividades de agricultura nas áreas com 

aptidão agrícola. VI - Incentivar atividades 

de destinação final de resíduos sólidos, com 

o devido controle ambiental. 

Fonte: Adaptado dos Planos Diretores Municipais. 
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Outra forma de reconhecimento territorial baseia-se nas divisões político-administrativas 

do Estado do Rio de Janeiro. Estas são apresentadas por área/tema e as respectivas 

nomenclaturas (Regiões) por município no Quadro 2.6. Além de orientação quanto às ações 

do governo nas políticas públicas, tipificam e caracterizam a realidade dos espaços 

geográficos. 

Quadro 2.6 – Divisões político-administrativas do Estado do Rio de Janeiro para os municípios da APAIGU. 

Área/Tema Nova Iguaçu Duque de Caxias Belford Roxo 

Planejamento e 

Governo 
Metropolitana Metropolitana Metropolitana 

Agricultura e 

Pecuária 
Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

Econômica 
Industrial Oeste da Baía de 

Guanabara 

Industrial Leste da Baía de 

Guanabara 

Industrial Oeste da Baía de 

Guanabara 

Educação Metropolitana VII (Tipo A) Metropolitana V (Tipo B) Metropolitana I (Tipo A) 

Habitação8 8 5 2 

Hidrográfica Baía de Guanabara Baía de Guanabara Baía de Guanabara 

Saúde 
Metropolitana I 

(Microrregião 5) 

Metropolitana I 

(Microrregião 3) 

Metropolitana I 

(Microrregião 4) 

Turismo Baixada Fluminense Baixada Fluminense Baixada Fluminense 

Fonte: SEDRAP, 2016. 

A seguir, o Mapa 2.3 apresenta o zoneamento dos Planos Diretores nos três municípios 

abrangidos pela APA. 

 

 
 

8 Para a área de habitação: 

2 - Municípios médios; dinamismo econômico considerável, crescimento populacional baixo, percentual de 

déficit abaixo da média estadual, percentual de domicílios em assentamentos precários acima da média 

estadual, elevado índice de carência de abastecimento de água. 

5 - Municípios de grande porte populacional; elevada participação no PIB estadual, média do déficit de 

unidades habitacionais muito elevada assim como o percentual de domicílios em assentamentos precários, 

inadequação habitacional acima da média estadual, aporte massivo dos royalties na receita municipal. 

8 - Municípios metropolitanos periféricos; crescimento populacional, déficit habitacional e percentual de 

domicílios em assentamentos precários bastante elevados, elevados níveis de carências por inadequação, baixa 

capacidade de investimentos. 
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Mapa 2.3 - Planos Diretores Municipais no Território da APA. 

 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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2.3 USO E OCUPAÇÃO DA TERRA E PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES 

As dinâmicas de ocupação do território no interior da APA apresentam, nos três municípios, 

atividades econômicas diversas nos segmentos de comércio e serviços, fundamentalmente 

em áreas urbanizadas e de ocupação (aglomerados) habitacionais. Tanto indústrias 

vinculadas à cadeia de petroquímicos quanto à extrativismo mineral (areais) ocorrem em 

áreas específicas da APA, em sua maioria contínuas. 

As atividades econômicas primárias, tipicamente de pecuária e agricultura, ocorrem em 

propriedades de pequeno e médio porte com criação de gado de corte/leiteiro, plantios 

de pastagens, aipim e outras culturas produtivas (hortifrutigranjeiros) voltadas para a 

subsistência do núcleo familiar e comercialização em pontos comerciais. Ainda há a 

ocupação e uso do território por sítios/chácaras de lazer, tendo em alguns casos, a opção 

de piscicultura. 

Atividades de turismo estão associadas aos atrativos naturais próximos a florestas densas 

e cursos hídricos, como cachoeiras. A maior incidência desse tipo de atividade ocorre nos 

finais de semana e durante o verão. Em função da expansão territorial, com a formatação 

de eixos dispersos de loteamentos habitacionais, verifica-se atividade por parte de 

imobiliárias e/ou corretores de imóveis. 

Os três municípios, por estarem inseridos no contexto socioeconômico, ambiental e político 

de região metropolitana, em caso de não implementação de medidas de reversão e ações 

sistêmicas e em conjunto, tendem a sofrer maior incidência e/ou déficits em áreas 

tipicamente de caracterização urbana. Neste caso, destacam-se os processos de expansão 

descontrolada sobre áreas já antropizadas e fragmentos florestais (em áreas protegidas ou 

não) na forma de loteamentos clandestinos e habitações precárias, aumento do volume de 

resíduos sólidos e da demanda no abastecimento de água/tratamento de esgoto. 

Em função da extensão da área urbanizada, também existe a tendência de manutenção e 

até o aumento de carência de prestação de serviço públicos, nitidamente nas áreas de 

saneamento ambiental, saúde e transportes. Nesse caso, observa-se que as pressões 

advindas da urbanização ocorrem nas porções sudoeste, sul e leste dos limites da APA. 

Justamente em uma das regiões pressionadas pela urbanização está o AMRJ, rodovia que 

intercepta a APA em terras dos municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Por se 

tratar de um empreendimento rodoviário recente de grande porte, seu entorno torna-se 

uma área de potenciais conflitos e problemáticas. 

As áreas em processo de crescimento de ocupações desordenadas ao longo da Rodovia, 

associado a ausência de urbanização e seu entorno contribuem para diversos problemas 

ambientais, dos quais destacam-se: pressão dos estabelecimentos humanos, especulação 

fundiária, desmatamento, visitação sem controle, turismo desorganizado, lixo doméstico e 

área de potencial ocorrência de enchentes. 
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Nas áreas com maior uso agropecuário, os principais problemas ambientais são introdução 

de plantas exóticas, queimadas e expansão agropastoril. Também merece destaque o uso 

do fogo para renovação das pastagens, problemas advindos da criação de animais. 

Sobre a presença de áreas com risco potencial à segurança, à saúde humana ou ao meio 

ambiente, o Cadastro de Áreas Contaminadas e Reabilitadas divulgado por INEA (2015B) 

apresentou um total de treze (13) locais contaminados na área de abrangência. Deste total, 

quatro (4) localizam-se no interior da APA do Alto Iguaçu, conforme Quadro 2.7 e Mapa 

2.4. 

Quadro 2.7 – Áreas contaminadas na APA e entorno. 

# Município 
Tipo de Contaminação 

Classificação 
Uso Atual 

da Área 

Situação 

Atual Solo Água 

1 Nova Iguaçu BTEX BTEX AI Comercial Ativa 

2* Duque de Caxias Sem informação Sem informação AI Residencial Desativada 

3 Duque de Caxias Não detectado Metais ACI Industrial Ativa 

4 Nova Iguaçu Metais PAH AI Industrial Ativa 

5* Duque de Caxias Não detectado Metais AMR Industrial Ativa 

6* Duque de Caxias Oganoclorados Sem informação AI Residencial Desativada 

7 Nova Iguaçu Não detectado BTEX AMR Comercial Ativa 

8* Nova Iguaçu Metais Metais AMR Industrial Desativada 

9 Nova Iguaçu Não detectado BTEX AMR Comercial Ativa 

10 Duque de Caxias Metais Metais ACI 
Sem uso 

definido 
Desativada 

11 Duque de Caxias Não detectado Metais AI Industrial Ativa 

12 Nova Iguaçu Não detectado BTEX AI Comercial Ativa 

13 Nova Iguaçu Sem informação BTEX AMR Comercial Ativa 

(*) Localizadas no interior da APAIGU. 

Tipo de Contaminação: (BTEX) Benzeno, tolueno, etil-benzeno e xilenos. 

Classificação: (AI) Sob Investigação; (ACI) Sob Intervenção; (AMR) Em processo de monitoramento. 

Fonte: INEA, 2015B. 
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Mapa 2.4 – Áreas Contaminadas. 

 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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2.4 ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS 

A região da Baixada Fluminense foi habitada por diversos grupos indígenas (tupinambás), 

que ocupavam as proximidades dos rios e litoral. No período mais antigo de ocupação, 

segundo datações (4.000 A.P. – Sambaqui de São Bento), foram os sambaquieiros, grupos 

que se alimentavam de recursos marinhos e habitavam as proximidades do litoral. Por volta 

do ano 1000, a região foi ocupada por grupos indígenas que migraram da Amazônia, 

denominados Tupi. Na região do rio Iguaçu, a área foi ocupada pelos índios Jacutingas 

(DIAS JÚNIOR, 2004, p.82). 

Os primeiros europeus adentraram à Baixada Fluminense na segunda metade do século 

XVI. A partir de então, a Baixada Fluminense foi dividida pelo Estado Português em 

sesmarias, iniciando o plantio e cultivo de cana e a produção de açúcar, através do uso da 

mão de obra escrava e dando início a instalação de fazendas. 

Informações do histórico de ocupação da região disponíveis no Plano Diretor de Recursos 

Hídricos da Bacia do rio Iguaçu/Sarapuí (COPPE, 1994) menciona a rápida destruição da 

maior parte da cobertura vegetal logo após a chegada dos europeus. 

[...] o povoamento da planície que se estende do Meriti ao 

Estrella ou Inhomirim e da bahia á orla das serras, foi 

contemporâneo da época em que se pincipiou a povoar a 

cidade que Estácio fundara e que o zelo de Mem de Sá 

assegurara definitivamente para a corôa de Portugal, 

arrebatando sua posse ás aventuras dos francezes. 

A colonização foi, mais ou menos, simultanea nos valles dos 

rios que cortam toda a baixada fluminense. A partir de 1566, 

os colonizadores foram-se estabelecendo pelos vales dos 

demais rios igassuanos, sendo, entretanto, mais procurado o 

do Iguassú, em cujas margens avultaram as doações de terras, 

em grandes e pequenas áreas. Mas os valles do Meriti, do 

Saraphui, do Saracuruna, do Jaguaré, do Pilar, e as zonas de 

Marapicú, Jacutinga e do rio do Ramos, que corre da 

"Mantiquira", muito próximo da encosta hoje percorrida, na 

serra da Estrella, pela estrada Rio-Petrópolis, foram 

egualmente disputados, como também o do Inhomirim, já 

para o lado de Magé, cuja importância se destacou nos 

primeiros tempos do Brasil-colonia, nesta região (MAIA FORTE, 

1933). 

O cultivo de cana-de-açúcar na região da Baixada Fluminense está ligado ao contexto de 

ocupação do território brasileiro, bem como à devastação das florestas originais. 
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[...] embora o ciclo econômico do pau-brasil tenha sido 

puramente predatório e, por isso mesmo, fadado a curta 

duração, a cana-de-açucar foi a base da colonização que 

estaria dentro do contexto histórico da evolução brasileira. O 

início do ciclo econômico da cana data realmente de 1532, 

quando Martim Afonso de Souza trouxe mudas de "cana doce" 

da Ilha da Madeira para sua capitania de São Vicente (PEREIRA, 

1977). 

O município de Iguassú teve a sua flora devastada em quasi 

todo seu território. Suas lavouras, nos tempos coloniaes, 

exigiram a devastação das mattas proximas para cultura de 

canna, e os engenhos, consumindo grande quantidade de 

lenha, concorreram para que ella fosse maior. Possuindo 

excellente zona florestal, nas zonas montanhosas, ao fundo, 

com os caminhos abertos para o sertão, era dahi que se 

tiravam, pela proximidade do mercado consumidor, as 

madeiras de construção (MAIA FORTE, 1933). 

No final do século XVII e início do XVIII, em decorrência do descobrimento e exploração 

de minas de ouro em Minas Gerais, a Baixada Fluminense vivenciou um período de maior 

desenvolvimento a partir do ciclo de mineração, iniciando a abertura de estradas, uma vez 

que o principal meio de transporte até então, seria por via fluvial. Os novos caminhos 

tinham por objetivo facilitar o escoamento da produção e abastecimento da região, 

gerando o intercâmbio do interior (MG) com o litoral (RJ) (OLIVEIRA, 2004, p.12).  

Na Figura 2.20, apresentam-se os caminhos que foram utilizados para o transporte de 

mercadoria e ouro procedentes de outras regiões do sudeste brasileiro. 
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Fonte: NPA, 2015. 

Figura 2.20- Caminho do Comércio e Caminho Novo utilizadas para transporte de mercadorias do 

interior para o litoral. 

Já no século XIX, a região da Baixada foi uma das primeiras áreas em que se plantou café 

no Brasil. O Ciclo do Café resultou no surgimento de aglomerações populacionais fixadas 

entre as vias de circulação aquática e terrestre, originando a abertura de novas estradas e 

grande fluxo de pessoas e, consequentemente, a elevação de determinadas localidades à 

categoria de vilas (Figura 2.21). 

 
Fonte: Adaptado de Maia Forte, 1933 apud COPPE, 1994. 

Figura 2.21- População das Vilas do Município de Iguassú em 1821. 

Ainda durante o século XIX, devido à grande demanda e tráfego de mercadorias, 

principalmente do café, foi construída a primeira ferrovia do Brasil, Estrada de Ferro Dom 

Pedro II. A ferrovia foi inaugurada em 29 de março de 1858, ligando a cidade do Rio de 

Janeiro ao município de Queimados. Posteriormente, uma segunda ferrovia cortou a 

Baixada, a estrada de ferro Leopoldina Railway (1886), para ligar Porto Novo da Cunha, 
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próximo à Além Paraíba, às cidades de Leopoldina e Santa Rita da Meia Pataca, hoje 

Cataguases (OLIVEIRA, 2004, p.16). 

 
Fonte: PCNI, 2008. 

Figura 2.22- Município da Vila de Iguassú em 1932. 

A ferrovia contribuiu de maneira decisiva para a crise da Baixada Fluminense, assim como 

a falta de mão de obra movida pelo fim da escravidão (1888), e do mesmo modo o enorme 

desgaste de solo afetado pela produção de cana-de-açúcar e café. O desmatamento gerou 

o surgimento de brejos e, por conseguinte, alagamentos e endemias como o paludismo9, 

motivadas pelas condições insalubres da época, o que favoreceu o esquecimento e 

abandono da região. As últimas décadas do século XIX reservaram para a região da Baixada 

um período de crise e declínio econômico. 

No histórico de ocupação, COPPE (1994) apresenta informações sobre a ocorrência de 

alagamentos na região afirmando que: 

A redução da atividade econômica pelas vias fluviais, desviada 

para as ferrovias, fez diminuir o trabalho de conservação de 

drenagem, que até então evidentemente era feito pelo "braço 

escravo", mantendo manualmente limpos os cursos dos rios 

principais e dos micro canais de drenagem das áreas de 

 
 

9 O paludismo (malária) é uma infecção dos glóbulos vermelhos causada pelo Plasmodium, um organismo 

unicelular. 
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cultivo. Esse descuido, ou abandono, associado à 

improdutividade das terras já "cansadas" de quase 300 anos 

de cultivo, e ao concomitante avanço dos desmatamentos nas 

planícies e nas encostas ocupadas com café, levaram a Baixada 

a sofrer grandes inundações, com formação de pântanos e 

brejos, já aumentados pelo represamento das ferrovias. Em 

Iguassú, uma epidemia de cólera acometeu dois terços dos 

escravos empregados no serviço fluvial. 

Mais uma vez, é Maia Forte (1933) quem descreve esse 

processo: 

"Com a devastação das mattas nas montanhas do contorno 

iguassuano, ou para o commercio de madeiras ou para o 

plantio do café, as freqüentes chuvas na região serrana sobre 

a qual se faz a condensação e a precipitação dos vapores 

d'água, começou a descida de terras de alluvião. A pequena 

declividade do solo foi produzindo a formação de cômoros 

(pequenas elevações) nos rios estreitos e a elevação do leito. 

Por outro lado, a falta de navegação, que foi diminuindo 

sensivelmente, proporcionou a formação de um fundo arenoso 

ou lodoso na foz do Iguassú e na do Pilar, como aconteceu 

também no Estrella e, em geral, em toda a zona da baixada 

fluminense." 

"As grandes chuvas de verão tinham, portanto, de operar o 

extravasamento das aguas dos rios, formando extensos 

pântanos, que alagaram leguas de terras. A região iguassuana 

foi se tornando insalubre, inhabitavel. A agricultura, com a falta 

de braços, ceifados pela malaria, quasi desappareceu; o 

commercio, que della vivia soffreu as consequencias da falta 

de transacções. As grandes lavouras de canna, os engenhos, 

foram desaparecendo. A industria dos oleiros se reduzira; 

permanecia ainda, com sacrifícios, a extractiva de madeiras, 

mas sómente para a lenha”. 

COPPE (1994) afirma que, com o fim do ciclo da cana e aumento das áreas alagadiças 

(brejos e pântanos), o município de Iguassú vivenciou forte êxodo rural, o que pode ser 

caracterizado como começo do processo de urbanização característico da Baixada. Desde 

o século XIX, a presença de ferrovias e rodovias contribuiu para este processo de êxodo 

rural/urbanização. 
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No início do século XX iniciou-se o cultivo da citricultura nas terras de latifundiários 

decadentes. As áreas foram pouco a pouco divididas em sítios e chácaras destinadas ao 

plantio de laranja (Figura 2.23). 

 
Fonte: COPPE, 1994. 

Figura 2.23- Rótulo de um produto de laranjas de Nova Iguaçu. 

Sobre este novo ciclo e a questão do saneamento na região, COPPE (1994) afirma que, 

O início deste século foi ainda marcado pelo "último suspiro" 

da agricultura na região, com a cultura da laranja, que 

começou a se expandir a partir de 1926, com a intensificação 

das exportações para a Europa. Segundo Mendes (1950) no 

município de Nova Iguaçu, em 1940, ano da máxima expansão 

da citricultura, existiam cerca de 8.700.000 pés de laranja, 

abrangendo uma área de aproximadamente 17.400 hectares. 

Entre 1920 e 1940 a população do município passou de 33.396 

para 142.021 habitantes. [...] 

Desde o final do século XIX, o poder público vem criando 

várias comissões para a execução de obras de saneamento na 

Baixada, sendo que as últimas grandes obras foram realizadas 

na década de 1930, com a criação do DNOS (Departamento 

Nacional de Obras de Saneamento). Essas obras visavam 

atender um interesse do governo em criar um "cinturão verde" 

para abastecimento da capital e arredores em 

hortifrutigranjeiros, que vinham das distantes regiões do vale 

do Paraíba. Com essas obras de saneamento, de grande custo 



 

  85 

e vulto, muitas áreas paludosas passaram a tornar-se 

disponíveis ao cultivo. Parte das áreas de cultivo da laranja 

ocupou algumas dessas planícies drenadas, além dos morros 

inicialmente utilizados. 

No entanto, tais obras não foram acompanhadas de um 

eficiente programa de colonização, incentivo e apoio técnico 

por parte do governo que gerasse a ocupação agrícola 

necessária, ficando a maior parte da região sub-utilizada ou 

abandonada. Com a decadência da citricultura, nos anos 50, 

associada ao intenso êxodo rural no país como um todo, o 

município de Nova Iguaçu, bem como os outros dele 

desmembrados nas últimas décadas, passaram a sofrer uma 

desenfreada especulação imobiliária, com a criação e venda de 

loteamentos que não respeitavam as mínimas condições de 

habitabilidade, o que acabou por tornar praticamente inócuas 

as fabulosas obras de saneamento do DNOS, da década de 30, 

já, a esta altura, de manutenção precária ou inexistente. 

A eclosão da 2ª Guerra Mundial originou a "crise da laranja" e a proliferação de 

loteamentos, acarretando o fim do ciclo da citricultura, consolidando a transição e 

transformação do espaço da Baixada, de rural para urbano. Assim, a maior parte da Baixada 

passou a se concentrar no processo de industrialização e fácil escoamento de produção, 

através das rodovias. Além disso, nessa época era possível encontrar com facilidade amplos 

terrenos a baixo preço e mão de obra barata. Isto posto, a região passou a contar com um 

significativo polo industrial e grande atividade comercial. 

Após a década de 50 do século XX, surgiu um grande fluxo de migrantes em direção à 

cidade do Rio de Janeiro, na busca de melhores condições de vida e oportunidade 

promovida pela industrialização. Este cenário ocasionou a ocupação da periferia, uma vez 

que a cidade não apresentava capacidade e planejamento para absorver esse contingente 

populacional, restando à população procurar as áreas periféricas, transformando as mesmas 

em cidades dormitórios. 

Nesta época, o processo acelerado de urbanização e ocupação das áreas úmidas e margens 

dos rios contribuiu para o aumento da ocorrência de enchentes, conforme matéria do 

Jornal Correio da Lavoura em 1983 (Figura 2.24). 
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Fonte: COPPE, 1994. 

Figura 2.24- Reportagem de 1983 sobre as enchentes em Nova Iguaçu.  

Atualmente a região da Baixada Fluminense é caracterizada pela presença de 

estabelecimentos industriais ligados principalmente à mineração, metalurgia, mecânica e 

polos petroquímicos. 

As ocorrências de eventos extremos têm sido cada vez mais recorrentes na Baixada 

Fluminense. Segundo COPPETEC (2010), 

Em fevereiro de 1988 uma cheia excepcional deixou um rastro 

de destruição, mortes e doenças na Baixada Fluminense. Após 

esse evento, o Governo do Estado obteve financiamento junto 

ao Banco Mundial (BIRD) e da Caixa Econômica Federal (Caixa) 

para a realização de um grande projeto de infraestrutura de 

macrodrenagem denominado Programa Reconstrução-Rio. A 

parte principal das obras de macrodrenagem, no valor total de 

US$ 150 milhões, foi realizada no biênio 1994-95 [...] 

As obras implementadas por esse programa, apesar de 

bastante abrangentes, não foram suficientes para sanar 

completamente décadas de abandono e de urbanização 

caótica. 

Daí a necessidade de elaboração de um planejamento 

abrangente voltado para o controle de inundações na Baixada 

Fluminense. Com base nesse entendimento, a SERLA, 

atualmente INEA, resolveu elaborar um plano diretor de 

recursos hídricos da bacia dos rios Iguaçu/Sarapuí, com ênfase 

no controle de inundações, conhecido como Projeto Iguaçu 

[...] 

A maior parte das ações previstas no Projeto Iguaçu não foram 

implementadas, pois não houve nenhum outro grande 
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investimento em macrodrenagem na Baixada Fluminense após 

a conclusão do Programa Reconstrução-Rio. 

As ações previstas inicialmente no Projeto Iguaçu começaram a tomar forma em 2007 com 

a inclusão no PAC do Governo Federal, tendo como objetivo o controle de inundações e 

a recuperação ambiental das bacias dos Rios Iguaçu, Botas e Sarapuí. 

De acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro (2016), as iniciativas visam a 

recuperação das margens dos rios, reflorestamento de nascentes, preservação de áreas 

para amortecimento de cheias (áreas-pulmão), renaturalização de cursos d’água, realocação 

de moradias entre outras medidas complementares. 

 

2.4.1 HISTÓRICO DOS MUNICÍPIOS 

NOVA IGUAÇU 

Após a divisão do Brasil em Capitanias Hereditárias, as terras de Nova Iguaçu, ficaram por 

um longo período abandonadas. Foi a partir das sesmarias, no século XVI, que se registrou 

na região de Nova Iguaçu a modificação gradativa da Baixada Fluminense no entorno dos 

rios, principalmente do rio Iguaçu. 

O aumento populacional da região e do cultivo de cana-de-açúcar ocasionou o surgimento 

de várias freguesias, sendo a principal a de Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu – 

conhecida como Nossa Senhora da Piedade do Caminho Velho, cuja data de criação é 

1719. No final do século XVII, as exportações do açúcar diminuíram, acarretando uma crise 

no mercado brasileiro, tornando-se necessária outra fonte de recurso monetário. 

No final do século XVII, após a descoberta de regiões auríferas no centro-oeste brasileiro, 

deu-se início ao ciclo do ouro. O ouro era transportado por terra até o Porto de Iguassú e 

Estrela, utilizando-se a via aquática como transporte da exportação aurífera até a cidade 

do Rio de Janeiro e, por fim, à Europa. Devido à enorme demanda da mineração aurífera, 

foi necessária a abertura de estradas para melhor escoamento da produção. 

Situada à margem do rio Iguaçu, a sede da Vila Iguassú prosperou, tornando-se um dos 

principais empórios da cidade do Rio de Janeiro. Tal importância e progresso e somados 

à Estrada Real do Comércio, assim como as ótimas condições para a criação de um 

entreposto comercial, culminou com a necessidade da criação de um município, o que 

levou o Governo a conceder-lhe autonomia, efetivada por decreto em 15 de janeiro de 

1833. 

DUQUE DE CAXIAS 

A região de Duque de Caxias teve sua história estreitamente relacionada à cidade do Rio 

de Janeiro e Nova Iguaçu. Situada às margens da Baía de Guanabara, teve seu 

desenvolvimento ligado à extensa rede hidrográfica que a corta. Era através dos rios que 
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se realizava o escoamento de mercadorias, estabelecendo a comunicação entre o interior 

e o litoral. 

O cultivo de cana-de-açúcar incentivou a ocupação da região, mas assim como a cana, 

eram cultivados outros alimentos importantes para o abastecimento do Rio de Janeiro e 

região. As diferentes crises econômicas que atingiram a região da Baixada, a construção 

da ferrovia e abertura de novos caminhos com a recuperação no comércio local, originaram 

o surgimento de vilas e povoados no entorno das estações ferroviárias.  

A história de Duque de Caxias está fortemente ligada aos municípios vizinhos. Sede do 

povoado da estação ferroviária de Meriti, a cidade de Duque de Caxias, anteriormente 

pertencia ao município de Nova Iguaçu, sendo emancipada no ano de 1940. 

BELFORD ROXO 

No século XVII, a região de Belford Roxo fazia parte de um engenho de açúcar. Após uma 

sucessão de proprietários, em 1815, o Padre Miguel Arcanjo Leitão, vendeu-as ao primeiro 

Visconde de Barbacena, Felisberto Caldeira Brant de Oliveira e Horta, futuro Marquês de 

Barbacena.  Após a construção da ferrovia, a estrada de ferro Rio d’Ouro cortou a fazenda 

do Brejo em 1872. 

Assim como Duque de Caxias, a cidade de Belford Roxo permaneceu durante boa parte 

do século XX como distrito do município de Nova Iguaçu. Tal distrito foi criado pelo 

Decreto Estadual n° 641, de 15 de dezembro de 1938. Somente no dia 3 de abril de 1990 

a Lei Estadual n° 1.640 desmembrou Belford Roxo de Nova Iguaçu. 

 

2.4.2 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

A região da Baixada Fluminense, apresenta diversos tipos de manifestações culturais, 

intimamente ligados à religiosidade, história e pertencimento. As tradições culturais, cultura 

material e imaterial, assim como a memória, estão arraigados na construção de suas 

identidades e no seu patrimônio cultural. 

Laraia (1986, p.46) apresenta a relação do homem com seu meio cultural, “ele é um herdeiro 

de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência adquirida 

pelas numerosas gerações que o antecederam”. Deste modo, as festas, o enredo, 

celebrações, gastronomia, música, assim como o próprio turismo, podem se beneficiar de 

alguns elementos dessa cultura para criar suas potencialidades. 

O Mapa de Cultura da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro detalha os 

principais espaços culturais, patrimônio material e imaterial, agenda de eventos fixa e 

personalidades públicas de cada município (SEC, 2015). O detalhamento destas 

manifestações listadas no Mapa de Cultura está apresentado no ANEXO 2. 

Destes aspectos culturais dos municípios de abrangência da APAIGU, merecem destaque 

os apresentados nos itens seguintes. 
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RUÍNAS DA VILA DE CAVA 

O Bairro Vila de Cava tem importantes sítios históricos da Baixada Fluminense. Construído 

em 1875 por Bernardino José de Souza e Mello, o conjunto arquitetônico da Fazenda São 

Bernardino, composto por casa grande, senzala e engenho, representou um dos mais belos 

exemplos de construção neoclássica na região. 

A Fazenda chegou a ser considerada uma das mais ricas da província do Rio de Janeiro. 

Em 1951, foi tombada como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). Na década de 1980, um incêndio arruinou o que restava da 

propriedade, que já havia sido saqueada e abandonada por seus últimos donos (Figura 

2.25). 

Próximo à fazenda estão também as ruínas da antiga Vila de Nossa Senhora da Piedade 

do Iguaçu, composta pela torre sineira da igreja de Nossa Senhora da Piedade, pelo 

cemitério dos senhores de engenho Nossa Senhora da Piedade e pelo porto de Iguaçu. 

Morro acima, cortado pelo mato, está localizado o Cemitério dos Escravos da Freguesia da 

Piedade do Iguaçu. Durante muitos anos, ele serviu para enterrar escravos, indigentes e 

homens brancos de religião protestante (Figura 2.26). O cemitério dos antigos feitores foi 

desativado, mas o dos escravos continua sendo usado para sepultamentos. Os sítios 

históricos são abertos à visitação. 

 
Fonte: SEC, 2015. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 2.25 - Ruínas da Vila de Cava. Figura 2.26 - Cemitério dos Escravos. 

FESTA DO AIPIM 

A festa do Aipim de Tinguá em Nova Iguaçu, acontece no mês de julho, no Largo do 

Tinguá. A produção de aipim deu origem a uma das festas mais conhecidas da Baixada 

Fluminense, e se situa no entorno da Reserva Biológica Federal do Tinguá. A princípio a 

Festa do Aipim foi criada para angariar fundos à comunidade, mas hoje em dia, proporciona 

uma forma de representar a cultura alimentar e celebrar a vida. 
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Fonte: Festa do Aipim, 2015 

 
Fonte: Festa do Aipim, 2015. 

Figura 2.27 - Festa do Aipim.  Figura 2.28 - Participantes da Festa do Aipim.  

FESTA DA BANANA DE JACERUBA 

A Festa ocorre no bairro de Jaceruba no município de Nova Iguaçu, e faz parte da Reserva 

Biológica do Tinguá. O bairro apresenta uma importante ocupação histórica, a estrada de 

ferro Rio D’Ouro, ou antiga estação Ferroviária de Jaceruba, de meados do século XX. Assim 

como a Festa do Aipim, a Festa da Banana surgiu para gerar renda à comunidade, assim 

como investir no potencial turístico e da agricultura local. 

 
Fonte: Festa da Banana de Jaceruba, 2015. 

 
Fonte: Festa da Banana de Jaceruba, 2015. 

Figura 2.29 - Abertura da Festa da Banana.  Figura 2.30 - Comunidade participando da Festa 

da Banana.  

BIBLIOTECA PÚBLICA FERREIRA GULLAR 

A Biblioteca Pública de Xerém, ou Biblioteca Ferreira Gullar, integra o Programa Biblioteca 

Para Todos e foi fundada em abril de 2000. Possui um variado acervo de cerca de 5 mil 

livros. Além de espaço para consulta e pesquisa em livros e do telecentro com 

computadores de livre acesso para a comunidade, realiza contação de histórias às quintas-

feiras. Em datas comemorativas, promove palestras, exposições e saraus, marcando 

presença também em feiras de livros em Duque de Caxias. 

MUSEU VIVO DE SÃO BENTO 

O Museu Vivo de São Bento abriga a Fundação Educacional de Duque de Caxias, a fazenda 

e a capela de São Bento, e um sítio arqueológico com sambaquis (depósito de ostras, 
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ossos e objetos indígenas) do período chamado pré-cabralino, registro da presença dos 

índios tupinambás na região há 2,5 mil anos. 

Reconhecido como patrimônio material pelo IPHAN, o Museu Vivo de São Bento é o 

primeiro do gênero na Baixada Fluminense e tem uma área total de 102 quilômetros 

quadrados. Está situado onde foi a primeira fazenda do município, a São Bento. Segundo 

dados do Instituto Histórico da Câmara Municipal, ali começou o processo de urbanização 

do território em torno do Vale do rio Iguaçu. 

 
Fonte: SEC, 2015. 

Figura 2.31 - Museu Vivo de São Bento.  

 



 
 

92   

 

2.5 AÇÕES AMBIENTAIS EXERCIDAS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES 

A atual área da APAIGU sofre influências indiretas de ações ambientais de diferentes 

instituições. A existência de convênios firmados entre municípios e programas do governo 

federal servem como referenciais indicativos do atual status de ações desenvolvidas. Neste 

sentido apresenta-se a transferência de recursos por município entre o ano de 1996 e 2016, 

disponibilizados no portal da transparência, considerando a temática ambiental (meio 

ambiente e áreas correlatas) sob a perspectiva de objeto descritivo do recurso (Quadro 

2.8). 

Na esfera federal as principais ações nos municípios estão presentes nas áreas de 

saneamento e ambiental. Em relação a saneamento, os recursos são provenientes da CEF, 

Programas Sociais, Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e Ministério da Integração 

Nacional (MI). Na área ambiental, destacam-se recursos captados por projetos junto ao 

MMA, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (SEDEC). 

A transferência de recursos para a concretização de ações na área de meio ambiente 

(programas e projetos) estão vinculados à área da APA Alto Iguaçu nas esferas públicas 

federal e estadual. A relação de programas e projetos vinculados pode ser consultada no 

ANEXO 3. 
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Quadro 2.8 – Transferência de recursos para os municípios entre 1996 e 2016. 

Área Objeto Órgão Superior Concedente 

Nova Iguaçu 

Saneamento 
Obras de infraestrutura urbana incluindo rede de esgotamento sanitário, 

drenagem e pavimentação 

Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento 
Obras de infraestrutura urbana incluindo saneamento, drenagem e 

pavimentação em diversas ruas. 

Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Meio 

Ambiente 

Transferência obrigatória de recursos para ações de reconstrução de danos 

causados por inundações 

Ministério da 

Integração Nacional 
Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC 

Saneamento Melhorias Sanitárias Domiciliares Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde - DF 

Saneamento Sistema de Esgotamento Sanitário Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde - DF 

Saneamento Obras de macrodrenagem de pequeno vulto 
Ministério da 

Integração Nacional 
Caixa Econômica Federal - MI 

Saneamento 
Apoio implantação e ampliação de sistemas de coleta e tratamento de 

esgotos sanitários 

Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento 
Execução de obras de sistema de drenagem pluvial, esgotamento sanitário, 

abastecimento de água e pavimentação 

Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento Pavimentação e drenagem de diversos logradouros 
Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento Abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial 
Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento Obras de dragagem de águas pluviais 
Ministério da 

Integração Nacional 
MI/SE/DGI/Administração Geral 

Saneamento Sistema de Resíduos Sólidos Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde - DF 

Meio 

Ambiente 

Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos e remediação de aterro 

controlado dentro do Programa de Recuperação Ambiental da Bahia de 

Guanabara 

Ministério do Meio 

Ambiente 
Ibama - Superintendência do Rio de Janeiro 
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Área Objeto Órgão Superior Concedente 

Meio 

Ambiente 

Apoio a implantação de base física de apoio para o fortalecimento de 

pesquisa científica e estudos da biodiversidade existentes na Reserva 

Biológica do Tinguá 

Ministério do Meio 

Ambiente 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 

Administração - SPOA /MMA 

Meio 

Ambiente 
Implantação de Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu 

Ministério do Meio 

Ambiente 
Fundo Nacional do Meio Ambiente / BID 

Saneamento 
Dragagem de lago, contenção de encostas e reflorestamento de áreas 

degradadas 

Ministério da 

Integração Nacional 
MI/SE/DGI/Administração Geral 

Duque de Caxias 

Saneamento Sistema de Esgotamento Sanitário Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde - DF 

Saneamento 
Drenagem pluvial, pavimentação e esgotamento sanitário no loteamento 

Parque Independência 

Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento 
Obras de macrodrenagem com dragagem de rios e canais. Canal Caboclo e 

Guanabara e Rio Calombe e Rio Pilar 

Ministério da 

Integração Nacional 
Caixa Econômica Federal - MI 

Meio 

Ambiente 
Atender ao projeto de Mata Virgem 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Social e Combate à 

Fome 

Fundo Nacional de Assistência Social 

Saneamento 
Obras de dragagem do valão Guanabara, vala sete e dos canais 

Calombedivisa e Farias 

Ministério da 

Integração Nacional 
MI/SE/DGI/Administração Geral 

Saneamento Execução de melhorias sanitárias domiciliares Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde - DF 

Meio 

Ambiente 

Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos e remediação de aterro 

controlado dentro do Programa de Recuperação Ambiental da Bahia de 

Guanabara 

Ministério do Meio 

Ambiente 
Ibama - Superintendência do Rio de Janeiro 

Saneamento Canalização de valos 
Ministério da 

Integração Nacional 
MI/SE/DGI/Administração Geral 

Saneamento Ações de Saneamento Básico 
Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 



 

  95 

Área Objeto Órgão Superior Concedente 

Saneamento Melhorias Sanitárias Domiciliares Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde - DF 

Saneamento 
Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões 

Metropolitanas de Regiões Integradas de Desenvolvimento 

Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Belford Roxo 

Saneamento Elaboração de Plano Municipal de Saneamento 
Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento Saneamento Integrado no Bairro Shangrilá 
Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento 
Complementação de rede de esgotamento sanitário, implantação de rede 

de abastecimento de água, drenagem e pavimentação 

Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento Saneamento, drenagem e pavimentação de diversas ruas - Lote XV 
Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento Saneamento, drenagem e pavimentação da rua Ouvidor - Lote XV 
Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento Sistema de Esgotamento Sanitário Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde - DF 

Saneamento 
Execução de rede de esgotamento sanitário com construção de estação de 

tratamento de esgotos em área carente 

Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento Macrodrenagem e pavimentação de diversas ruas no Morro do Falcão 
Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento Sistema de Esgotamento Sanitário Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde - DF 

Meio 

Ambiente 

Recuperação de áreas degradadas por vazadouros e implantação de aterro 

sanitário dentro do Programa de Recuperação Ambiental da Bahia de 

Guanabara 

Ministério do Meio 

Ambiente 
Ibama - Superintendência do Rio de Janeiro 

Saneamento Apoio a implantação e ampliação de sistema de drenagem urbana 
Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento Sistema de Resíduos Sólidos Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde - DF 
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Área Objeto Órgão Superior Concedente 

Saneamento 
Execução de obras de drenagem pluvial e de pavimentação viária de 

diversas ruas 

Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento 
Assentamento de rede coletora de drenagem pluvial e de pavimentação 

viária das ruas 

Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - Programas Sociais 

Saneamento 

Realização de obras de recuperação habitacional, com implantação de 

sistemas de drenagem pluvial, abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e trabalho técnico social 

Ministério das 

Cidades 
Caixa Econômica Federal - FNHIS 

Saneamento 
Assentamento de rede de distribuição de água potável e instalação de 

booster no bairro São Leopoldo 

Ministério da 

Integração Nacional 
Secretaria de Infraestrutura Hídrica - SIH 

Fonte: Brasil, 2016. 
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2.6 POTENCIALIDADES DE COOPERAÇÃO E APOIO INSTITUCIONAL 

Em todo o país, o MMA credencia organizações com atuações na área ambiental através 

do Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA). Considerando os municípios da 

APA10, foram identificados: 

❖ Belford Roxo – Equipe de Resgate Histórica Ecológica Nacional (ERHEN); 

❖  Nova Iguaçu – Grupamento de Combate à Crimes Ambientais (GCCA), 

Grupo de Defesa da Natureza (GDN) e Grupo de Acampamento, Caminhada 

e Instrução (Ranger GACI). 

Conforme a Lei Estadual n° 2.578, de 03 de julho de 1996, foi instituído o Cadastro Estadual 

de Entidades Ambientais do Rio de Janeiro (CEEA), porém não foram encontradas 

publicações relacionadas à implementação deste cadastro. Outro indicativo de possível 

parceria que, indiferentemente dos objetivos estatutários (sociais), deve ser considerado, 

tanto para articulações institucionais como para efetivamente possíveis apoios, são as 

entidades arroladas no Cadastro Nacional de Entidades Sociais (CNES) com reconhecimento 

do Ministério da Justiça (MJ).  

As entidades são tipificadas como: Organização Internacional, Utilidade Pública Federal, 

Entidade sem qualificação e/ou titulação e Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP). No total são 74 entidades distribuídas entre os municípios da APA da 

seguinte forma: 

❖ Belford Roxo - No município existem 13 entidades reconhecidas pelo MJ, 

sendo seis de utilidade pública, cinco OSCIPs e duas entidades sem 

qualificação e/ou titulação; 

❖ Duque de Caxias - No município existem 37 entidades reconhecidas pelo 

MJ, sendo 25 de utilidade pública, 11 OSCIPs e uma entidade sem 

qualificação e/ou titulação; 

❖ Nova Iguaçu - No município existem 24 entidades reconhecidas pelo MJ, 

sendo 17 de utilidade pública, seis OSCIPs e uma entidade sem qualificação 

e/ou titulação. 

As entidades do CNES reconhecidas pelo MJ nos municípios da APA são apresentadas no 

ANEXO 4. Os resultados obtidos nas oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP)11 

para a formação do Conselho Consultivo da APAIGU, promovidas pelo INEA, também 

 
 

10 Para o Município de Duque de Caxias o CNEA não apresenta nenhuma organização cadastrada. 

11 O Diagnóstico Rápido Participativo é uma das ferramentas utilizadas para formação de conselhos consultivos 

em unidades de conservação da natureza. O processo participativo a ser conduzido, além de estimular e 

agregar esforços de organismos governamentais, não-governamentais e de representantes da sociedade civil, 

possibilita o comprometimento desses e da sociedade em geral. 
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apresentam indicadores de possíveis parceiros (cooperação institucional). Sejam estes 

parceiros institucionais, públicos e/ou privados foram citados conforme Quadro 2.9. 

Quadro 2.9 – Resultados obtidos nas oficinas de DRP para formação do Conselho Consultivo da APAIGU. 

# Parceiro Institucional, público e/ou privado 
Quantidade de 

Citações Livres 
% 

1 Cedae 3 5,88 

2 Furnas Centrais Elétricas 2 3,92 

3 Transpetro 2 3,92 

4 UFRJ 2 3,92 

5 Associação de moradores de Tinguá 1 1,96 

6 Associação de moradores de Xerém 1 1,96 

7 Associação de Moradores do Amapá/Caxias 1 1,96 

8 Associações de Moradores 1 1,96 

9 Bob Ambiental 1 1,96 

10 Cefet 1 1,96 

11 Cepel 1 1,96 

12 Condor 1 1,96 

13 CPT 1 1,96 

14 Ecocidade 1 1,96 

15 Eletrobrás 1 1,96 

16 Emater 1 1,96 

17 Embrapa Agrobiologia 1 1,96 

18 Empresas e indústrias de Nova Iguaçu 1 1,96 

19 Escolas locais 1 1,96 

20 Escolas técnicas 1 1,96 

21 Estácio de Sá 1 1,96 

22 Federação de Associação de Moradores 1 1,96 

23 Fiocruz – IOC 1 1,96 

24 Haztec 1 1,96 

25 ICMBio 1 1,96 

26 Inmetro 1 1,96 

27 Instituto Cultural Zeca Pagodinho 1 1,96 

28 Iphan 1 1,96 

29 Iterj 1 1,96 

30 Jardim Botânico 1 1,96 
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# Parceiro Institucional, público e/ou privado 
Quantidade de 

Citações Livres 
% 

31 Lideranças comunitárias 1 1,96 

32 Ministério da Agricultura e Pesca (MPA) 1 1,96 

33 Ministério Público 1 1,96 

34 Movimento dos Trabalhadores Rurais e Sem Terra 1 1,96 

35 Mub Caxias 1 1,96 

36 OAB 1 1,96 

37 ONGS locais 1 1,96 

38 Pesagro Olericultura 1 1,96 

39 Petrobrás 1 1,96 

40 Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu 1 1,96 

41 PUC 1 1,96 

42 Rádio Serra Verde 1 1,96 

43 Representante de cada escola (Tinguá) 1 1,96 

44 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Duque 

de Caxias 
1 1,96 

45 UFRJ 1 1,96 

46 UNIGRANRIO 1 1,96 

TOTAL 51 100% 

Fonte: Adaptado de INEA (2013). 

Agrupando as tipologias de parceiros possíveis, como a de cooperação institucional, 

conforme Quadro 2.10, o poder público federal apresenta a maior quantidade de citações 

(23,53% dos participantes). Na sequência, instituições de ensino de todas esferas e níveis 

representaram 17,65% das citações. 

O setor de associações de moradores, poder público estadual e a iniciativa privada 

apresentaram 13,73% cada. Já o terceiro setor específico de ONGs teve 7,84%, os 

movimentos sociais e representação de classe 5,88% de citações e por último o poder 

público municipal com 3,92%. 

Quadro 2.10 – Resultados de parceiros obtidos a partir das oficinas de DRP para o Conselho Consultivo 

da APAIGU. 

# Parceiro Institucional, público e/ou privado 
Quantidade de 

Citações Livres 
% 

1 Poder Público Federal 12 23,53 

2 Instituições de Ensino 9 17,65 

3 3º Setor - Associações Comunitária, Moradores 7 13,73 
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# Parceiro Institucional, público e/ou privado 
Quantidade de 

Citações Livres 
% 

4 Poder Público Estadual 7 13,73 

5 Iniciativa Privada 7 13,73 

6 3º Setor - Ongs 4 7,84 

7 Movimentos Sociais e representação de classe 3 5,88 

8 Poder Público Municipal 2 3,92 

TOTAL 51 100% 

Fonte: Adaptado de INEA (2013). 

Face ao apresentado acima, no ANEXO 5 são apresentadas as instituições e projetos 

desenvolvidos na região da APAIGU. A relação considera as diversificadas fontes indicativas 

como potencial de cooperação e apoio institucional identificadas num primeiro momento, 

em função do enfoque ambiental e convergente, portanto, com maior sinergia entre as 

partes e melhor relação custo-benefício. 
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3 MÓDULO 3 – ANÁLISE DA APA 

A estrutura do diagnóstico que subsidia a elaboração do PM da APA do Alto Iguaçu baseia-

se em dados e informações secundárias disponíveis, obtidas em plataformas públicas que 

caracterizam as condições de vida das populações, através dos aspectos demográficos, 

econômicos, sociais, culturais, territoriais e ambientais. Estes fatores foram sistematizados 

e detalhados, tendo como referência o método comparativo e de cruzamento nas 

dimensões macro-micro e temporal. 

Por se tratar de uma UC de Uso Sustentável que preconiza a conciliação entre 

desenvolvimento local e proteção ambiental, o território e as diferentes dinâmicas foram 

objetos do diagnóstico, considerando o interior da APA, o entorno e as diversas 

interferências existentes. 

3.1 FATORES ABIÓTICOS 

3.1.1 CLIMA 

Em um estudo climatológico, é sempre tarefa complexa delimitar fisicamente uma área de 

estudo. A natureza da atmosfera terrestre, fluido que circula em toda superfície do Planeta, 

é a principal causa dessa dificuldade. Para o diagnóstico de clima do presente estudo, foi 

definida a área localizada em um raio de 50 km dos limites da APA Alto Iguaçu. Adotou-

se esta área como referência para enquadrar os estudos climatológicos, pois ela contempla 

parâmetros como: características topográficas que determinam comportamentos 

atmosféricos em mesoescala, dimensão espacial compatível com a escala de análise e 

existência de postos pluviométricos com dados aptos à análise climatológica (i.e., uma rede 

amostral minimamente qualificada em termos de extensão das séries e consistência de 

dados). 

Para apresentar um diagnóstico das condições climáticas da área em questão, foi adotada 

a abordagem da climatologia sinóptica, que leva em consideração o padrão da circulação 

atmosférica sobre uma dada região. O marco conceitual utilizado foi o proposto por Sorre 

(1951), que define clima como a sucessão habitual dos estados da atmosfera sobre uma 

determinada área. Essa sucessão é uma resposta aos processos de troca de energia (solar) 

e matéria (água) entre a superfície terrestre e a atmosfera (CRITCHFIELD, 1966). 

Durante a fase de compilação de dados, foi realizado um levantamento da rede de 

observação de superfície (estações meteorológicas e postos pluviométricos) e respectivos 

cadastros com a localização geográfica, período de observação e tipo de dados disponíveis. 

A análise do material disponível nas instituições responsáveis pela operação da rede 

permitiu a construção de um quadro geral para a realização do diagnóstico climático. 

A descrição e a interpretação dos dados meteorológicos permitem compreender os 

controles climáticos atuantes e classificar os diferentes tipos de clima de uma determinada 

área. Para elaboração deste diagnóstico, foram utilizadas fontes secundárias, como as 
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informações climatológicas obtidas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e dados 

do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Também foram consultadas diversas bibliografias 

sobre a climatologia do Brasil para contextualizar os aspectos climáticos da área. 

As estações do INMET utilizadas como referência para os estudos climatológicos e a classe 

climática segundo a classificação de Köppen (ÁLVARES et al., 2013) em que as mesmas 

estão inseridas são apresentadas no Quadro 3.1. Estas estações apresentam as Normais 

Climatológicas (1961-1990) que permitiram a elaboração de um diagnóstico do 

comportamento climático na área de estudo. Foram selecionados os dados das Normais, 

pois representam valores médios calculados para um período relativamente longo e 

uniforme que compreende três décadas consecutivas de observações climatológicas, 

conforme recomendação da Organização Meteorológica Mundial (OMM). 

A localização das estações próximas a APAIGU é apresentada no Mapa 3.1, sendo que a 

única estação inserida na área da UC é a estação Tinguá (83763). 

Quadro 3.1 - Informações sobre as estações climatológicas do INMET. 

Código INMET Nome Latitude Longitude Altitude Classe Köppen 

83765 Araras 22°31'S 43°11'W 820 Cfb 

83790 Bangu 22°52'S 43°27'W 40,3 Aw 

83741 Ecologia Agrícola 22°48'S 43°41'W 33 Aw 

83792 Engenho de Dentro 22°53'S 43°18'W 30 Am 

83793 Jacarepaguá 22°59'S 43°22'W 12 Am 

83791 Penha 22°49'S 43°13'W 65 Aw 

83757 Piraí 22°38'S 43°54'W 388,2 Cfa 

83743 Rio de Janeiro 22°53'S 43°11'W 11,1 Aw 

83798 Santa Teresa 22°55'S 43°11'W 180 Am 

83802 São Bento (Duque de Caxias) 22°44'S 43°18'W 6 Am 

83806 Teresópolis - P. Nacional 22°27'S 42°56'W 959 Cfb 

83763 Tinguá 22°35'S 43°21'W 125 Am 

83742 Vassouras 22°24'S 43°40'W 437 Cwa 

Fonte: INMET, 2015. 

SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA, CAMPOS DE PRESSÃO E VENTOS 

A circulação atmosférica global tem papel fundamental na distribuição da energia e da 

matéria sobre a superfície terrestre, influindo de forma decisiva no comportamento 

climático em todo globo. Assim, os sistemas de circulação atmosférica e as massas de ar 

são protagonistas da configuração do comportamento climático na área de estudo. 

As condições climáticas na Região Sudeste apresentam caráter transacional nos níveis zonal 

e regional; no primeiro caso, por ser cortado pelo Trópico de Capricórnio - com terras, 

portanto, nos trópicos e subtrópicos - e, no segundo, por ser uma faixa de conflito entre 

sistemas tropicais e extratropicais, sendo que seus mecanismos de circulação estão sob o 

controle da dinâmica de frente polar. A região marca ainda a transição entre os regimes 
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permanentemente úmidos do Brasil Meridional e alternadamente secos e úmidos do Brasil 

Central. Por sua posição e pelo arranjo dos fatores geográficos, a região é envolvida pelas 

principais correntes de circulação atmosférica da América do Sul, sendo uma faixa de 

conflito entre massas de ar distintas, com participação de correntes tropicais marítimas de 

leste-nordeste, correntes polares de sul e correntes do interior de oeste-noroeste. 

Vários centros de ação exercem influência na Região Sudeste e, consequentemente, sobre 

o Estado do Rio de Janeiro, com destaque para o Anticiclone do Atlântico Sul (ou 

Anticiclone Santa Helena), ilustrado na Figura 3.1, associado à massa tropical atlântica, que 

tem maior domínio temporal. Esse sistema atmosférico é responsável pelos principais 

comportamentos atmosféricos na área da APAIGU. 

O anticiclone móvel polar também é importante e as massas polares associadas ao mesmo 

atingem a área com certa frequência e ao longo de todo o ano, mais marcadamente no 

semestre outono-inverno. Em seu setor mais meridional, a Região Sudeste experimenta 

valores mais altos de pressão atmosférica e gradientes mais expressivos, que originam 

ventos fortes durante o domínio do sistema polar, cuja orientação é predominantemente 

de sul/sudeste. No entanto, a trajetória desse sistema migratório não segue um padrão 

único. Consequentemente, o traçado e a distância entre as isóbaras podem ser bem 

distintos, alterando a direção e a velocidade dos ventos (NUNES, 2009). 

A área recebe também influência da Baixa do Chaco e da Alta Bolívia, notadamente no 

verão, que propiciam comportamentos atmosféricos particulares, com temperaturas 

especialmente altas em alguns setores mais a oeste e sudoeste da região. Em seus setores 

mais ao norte, a região sudeste está sob a influência de sistemas atmosféricos originários 

das baixas latitudes, como as massas equatorial e tropical continental. Jatos de baixos níveis 

contribuem para transportar umidade do sul da Amazônia para porções do Sudeste 

brasileiro, e podem cooperar para a configuração da Zona de Convergência do Atlântico 

Sul (ZCAS). 
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Fonte: Amarante et al., 2002. 

Figura 3.1 – Ilustração do Anticiclone do Atlântico Sul e outros sistemas de circulação. 

A ZCAS, faixa de nebulosidade persistente orientada de NW-SE, associada ao escoamento 

convergente na baixa troposfera do sul da Amazônia ao Atlântico Sul-Central e 

particularmente bem caracterizada no verão, é também um importante elemento na 

definição do comportamento atmosférico no Sudeste brasileiro, gerando condições de 

instabilidade principalmente no semestre primavera-verão. 

Esses sistemas de circulação atmosférica em escala sinótica são os mais influentes no 

comportamento atmosférico sobre a área de estudo. Destacando o Anticiclone do Atlântico 

Sul, observa-se sua influência mais acentuada nos meses de inverno, quando este se 

encontra mais próximo da costa brasileira. Durante o inverno, o Anticiclone do Atlântico 

Sul está bem configurado próximo à costa brasileira, com pressão atmosférica de 1.030 

milibares em seu centro de atuação. Ao mesmo tempo, um anticiclone móvel polar sobre 

o litoral brasileiro (com centro de pressão em 1.006 mbar), com direção predominante SW-

NE, atinge a Região Sudeste. A tendência habitual desses sistemas móveis polares é perder 

intensidade à medida que se deslocam para latitudes mais baixas. No entanto, não é raro 

atingirem a Região Sudeste com chuvas significativas. 

No verão ocorrem centros de baixa pressão no continente, caracterizando a atuação de 

massas de ar quente como a tropical continental e a equatorial continental. A atuação da 

Baixa do Chaco está bem configurada nesta época do ano, apresentando pressões 

atmosféricas entre 1.004 e 1.006 mbar. Já o Anticiclone do Atlântico Sul apresenta-se 

significativamente afastado do continente, com seu centro de atuação apresentando 1.026 

mbar, ficando assim diminuída a intensidade de sua atuação e influência sobre a APAIGU 

nesta época do ano. A predominância de ventos de quadrante leste e nordeste no RJ 

também ocorre em função da atuação do Anticiclone do Atlântico Sul.  

Sobrepondo estes fenômenos de escala sinótica estão os mecanismos de mesoescala, tais 

como brisas marinhas, terrestres e lacustres, brisas montanha-vale e jatos noturnos. Nas 

regiões serranas, contempladas em parte na porção setentrional da APAIGU, ocorrem as 

acelerações orográficas e eventuais canalizações do escoamento entre passos de 

montanhas, bem como variada e complexa interação entre o deslocamento atmosférico e 

as montanhas típicas do Rio de Janeiro (AMARANTE et al., 2002). 

As regiões com ventos médios anuais mais intensos no Rio de Janeiro situam-se no litoral 

norte fluminense e também na região serrana, no polígono Piraí-Vassouras-Petrópolis. Nas 

áreas montanhosas, os ventos intensos ocorrem nos cumes e cristas serranas, onde o efeito 

da compressão do escoamento atmosférico é mais acentuado. O regime de ventos que 

atua sobre o Rio de Janeiro apresenta grande sazonalidade, apresentando ventos mais 

intensos entre os meses de setembro e novembro e ventos mais brandos entre abril e 

junho (AMARANTE et al., 2002). 

De acordo com o mapa de rosa dos ventos anual, disponibilizado no Atlas Eólico do Rio 

de Janeiro, as direções predominantes dos ventos na região da APA do Alto Iguaçu 
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encontram-se nos quadrantes norte e sul, sendo os ventos do quadrante norte de maior 

velocidade. 

Os dados sobre ventos na estação climatológica do Tinguá (INMET), num período de 

observação de trinta anos, mostram que a intensidade predominante do vento é 

classificada como “calma” em todos os meses do ano. Pelos dados da Normal, a intensidade 

do vento é maior entre agosto a outubro e, os meses de março a maio representam o 

período de menor intensidade mensal média do vento. O Quadro 3.2 demonstra as 

características do vento na Estação Tinguá. 

Quadro 3.2 – Dados das normais climatológicas de vento da Estação INMET Tinguá (1961-1990). 

Mês 
Intensidade do vento 

(m/s) 

Componente Zonal do 

Vento (m/s) 

Intensidade Predominante 

do Vento 

Janeiro 0,28 0,03 Calmo 

Fevereiro 0,27 0,02 Calmo 

Março 0,16 0,01 Calmo 

Abril 0,14 0,02 Calmo 

Maio 0,12 0,00 Calmo 

Junho 0,24 0,03 Calmo 

Julho 0,23 0,01 Calmo 

Agosto 0,37 0,01 Calmo 

Setembro 0,44 0,01 Calmo 

Outubro 0,35 0,09 Calmo 

Novembro 0,31 0,05 Calmo 

Dezembro 0,31 0,03 Calmo 

Ano 0,27 0,02 Calmo 

Fonte: Adaptado de INMET (2015). 

CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE KÖPPEN 

A classificação climática de Köppen é amplamente utilizada por geógrafos e climatologistas 

de todo o mundo, com regras simples e siglas climáticas bem consolidadas. No Brasil, a 

climatologia tem sido estudada por mais de 140 anos e dentre os métodos de classificação 

climática propostos, o de Köppen ainda se mantém como o mais utilizado. Publicações 

recentes de Álvares et al. (2013) desenvolveram um sistema de informações geográficas 

para identificar os tipos climáticos de Köppen para todo o Brasil, utilizando dados de 2.950 

estações meteorológicas. 

Apesar de toda a área da APAIGU se localizar em região tropical, os tipos climáticos no 

entorno apresentam características ora tropicais, ora subtropicais. O Mapa 3.1 mostra a 

distribuição dos tipos climáticos de Köppen na região ao redor da APA. 
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A grande variedade de classes climáticas ocorre, sobretudo, devido ao relevo, que 

apresenta grande variação de altimetria. São principalmente estas variações na 

geomorfologia que induzem a diferenças climáticas no entorno da APAIGU. Apesar de a 

região apresentar sete tipos climáticos, a área de abrangência contempla somente quatro: 

❖ Af - Clima Tropical Úmido; 

❖ Cfb - Clima Temperado Úmido com Verão Temperado; 

❖ Am - Clima Tropical de Monção; e, 

❖ Cfa - Clima Temperado Úmido com Verão Quente. 

Os climas temperados se encontram na porção nordeste da área de abrangência, com 

temperaturas menos elevadas e maior precipitação. Esta região apresenta estas 

características em função da elevada altitude nas regiões serranas. Já a porção central e 

sudoeste da área de abrangência apresenta predominância de climas tropicais, com Clima 

Tropical Úmido e Clima de Monção. A área da APA propriamente dita se encontra 

praticamente toda sobre o domínio climático tropical úmido, caracterizado por apresentar 

temperaturas mínimas maiores que 18°C e precipitações maiores que 60 mm na estação 

seca. 
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Mapa 3.1 - Classificação Climática. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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TEMPERATURA 

As características climáticas da APAIGU refletem-se na situação da circulação atmosférica 

e das condições oceânicas vizinhas que influenciam os aspectos térmicos. Atuam na área 

distintos mecanismos, com invasão de sistemas frios, que contrastam com o domínio de 

massas mais quentes, conferindo à área uma diversidade de condições atmosféricas. Entre 

os atributos do meio físico que condicionam o clima na área de estudo, também merecem 

destaque a maritimidade/continentalidade que influencia o comportamento da 

temperatura e a disponibilidade de umidade (NUNES, 2009). 

A posição latitudinal da APA (aproximadamente 22°30’) favorece sua ampla exposição à 

radiação solar. A absorção da radiação nos níveis inferiores da atmosfera do Sudeste 

apresenta valores próximos a 0,37 cal/cm²/min. Como comparação, áreas situadas entre 

60° e 90° de latitude recebem, em média 0,13 cal/cm²/min. Essa grande disponibilidade de 

radiação favorece a ocorrência de intensos movimentos convectivos. Quanto à 

maritimidade, a temperatura ao longo do litoral apresenta pequena variação em função da 

latitude. Isso se deve à atuação do oceano, que regula a temperatura e diminui os 

gradientes térmicos. 

As temperaturas médias mensais e as Normais de temperatura média para as estações 

climatológicas do INMET próximas à APAIGU para o período 1961-1990 estão apresentadas 

no Quadro 3.3. 

A análise das temperaturas médias mensais permite observar que o período mais frio do 

ano está situado entre os meses de junho e julho, e o período mais quente nos meses 

entre janeiro e fevereiro, conforme dados da Figura 3.2. 

 
Fonte: Adaptado de INMET, 2015. 

Figura 3.2 - Normal de Temperatura na Estação Tinguá (1961-1990).  

Apesar de diferenças na temperatura entre as estações, percebe-se que o padrão de 

variação de temperatura é similar, tanto nas áreas baixas (próximas a estações como Rio 
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de Janeiro, Penha e Engenho de Dentro), como nas áreas mais altas (próximas a estações 

como Teresópolis, Araras, Vassouras e Piraí). 

As temperaturas médias mensais mais baixas ficam entre 14°C e 19°C para áreas elevadas 

e 19°C a 21,3°C para áreas mais baixas. As temperaturas médias mensais mais elevadas 

ficam entre 20,8°C e 25°C para áreas baixas e 25°C a 27°C para áreas mais baixas. 
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Quadro 3.3 – Normal de temperatura média para as estações INMET entre 1961-1990. 

Código Nome da Estação 
Altitude Classe 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 
(m) Köppen 

83765 Araras 820 Cfb 21,7 21,9 21,1 18,9 15,9 14,8 14 15,5 17,7 19 19,8 21 18,4 

83790 Bangu 40 Aw 27 27,1 26,4 24,2 22 21,1 20,5 21,8 22,5 23,4 24,3 25,9 23,9 

83741 Ecologia Agrícola 33 Aw 26,1 26,4 25,6 23,4 21,5 20,6 20,2 21,1 21,9 22,6 23,8 25 23,2 

83792 Engenho de Dentro 30 Am 27 27,2 26,4 24,3 22,2 21,3 20,8 22 22,9 23,5 24,1 25,9 24 

83793 Jacarepaguá 12 Am 26,6 26,7 26,2 24 21,8 21 20,3 21,5 22,3 23,1 24,1 25,6 23,6 

83791 Penha 65 Aw 27,2 27,5 26,6 24,7 22,6 21,4 21 22,1 23 23,6 24,5 26 24,2 

83757 Piraí 388 Cfa 23,9 24 23,6 21,5 18,9 17,5 16,9 18,2 19,7 20,9 22,1 23,2 20,9 

83743 Rio de Janeiro 11 Aw 26,3 26,6 26 24,4 22,8 21,8 21,3 21,8 22,2 22,9 24 25,3 23,8 

83798 Santa Teresa 180 Am 25,5 25,5 24,9 23 21,2 20,3 19,6 20,4 21,4 21,7 22,8 24,2 22,5 

83802 São Bento (Duque de Caxias) 6 Am 26,2 26,4 25,7 23,4 21,2 20 19,5 20,7 21,8 22,9 23,9 25,3 23,1 

83806 Teresópolis - P. Nacional 959 Cfb 20,7 20,8 20,2 17,9 15,8 14,9 14,3 15,6 16,7 17,5 18,3 19,7 17,7 

83763 Tinguá 125 Am 25 25,4 24,5 22,4 20,5 19,4 19 20,2 21 21,9 23,1 24,3 22,2 

83742 Vassouras 437 Cwa 23,6 24 23,2 21,3 19 17,6 17,2 18,6 19,7 20,9 21,9 22,9 20,8 

OBS: A Estação 83763 (Tinguá) está localizada no interior da APAIGU. Fonte: Adaptado de INMET, 2015. 
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PRECIPITAÇÃO 

A variabilidade interanual é um aspecto marcante na distribuição temporal das chuvas na 

região. A distribuição de chuvas é fortemente influenciada pela disposição do relevo, pela 

atuação de frentes polares e pela continentalidade. A incursão das massas polares é um 

fator decisivo para essa alta variabilidade, pois suas atuações mais frequentes induzem 

maiores totais pluviais, enquanto que anos de menor incidência de massas polares resultam 

no maior domínio dos sistemas intertropicais, ocasionando anos mais secos. 

O regime sazonal é tipicamente tropical, com dois períodos bem caracterizados: um que 

concentra boa parte do volume de precipitação anual e outro, com redução desse volume 

da pluviosidade. 

O Quadro 3.4 apresenta as normais de precipitação para as estações do INMET próximas 

a APAIGU. A estação de Teresópolis é a que apresenta o maior volume de chuvas, com 

mais de 2.700 milímetros de chuva no ano, em média. A estação climatológica do Tinguá, 

localizada dentro da APA também apresenta altos volumes de chuva, acumulando em 

média 2.000 milímetros ao ano. Já as estações Rio de Janeiro, Penha e Engenho de Dentro 

apresentam valores entre 1.000 e 1.200 mm acumulados ao ano. 

Essa diferença se deve às variações no relevo, considerando que as estações Tinguá e 

Teresópolis se encontram em áreas mais elevadas e a grande quantidade de chuva 

orográfica formada nesta área justifica a diferença de mais de 1.700 milímetros entre as 

estações localizadas nas áreas serranas e aquelas situadas mais próximas ao litoral, 

consequentemente em menores altitudes. 

A partir dos dados de temperatura média mensal e precipitação média mensal foi possível 

elaborar o diagrama termopluviométrico para a estação climatológica do Tinguá, situada 

dentro dos limites da APAIGU (Figura 3.3). A análise do diagrama permite constatar a 

sazonalidade existente no regime de precipitação, caracterizando a área com verões 

chuvosos e invernos secos. 
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Fonte: Adaptado de INMET, 2015. 

Figura 3.3- Diagrama termopluviométrico da estação Tinguá. 
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Quadro 3.4 - Precipitação Acumulada Mensal e Anual (mm) - 1961-1990. 

Código Nome da Estação 
Classe 

Köppen 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

83806 Teresópolis - P. Nacional Cfb 401,9 322,6 263,3 226,3 120,7 69,8 83,4 101,3 143,7 264,5 351,5 425,4 2774,3 

83763 Tinguá Am 327,1 232,0 232,0 135,3 83,0 56,2 58,0 70,0 106,0 171,6 215,5 313,5 2000,3 

83765 Araras Cfb 308,5 232,1 165,5 82,7 56,4 29,1 34,7 35,5 44,3 162,7 218,1 296,4 1666,0 

83798 Santa Teresa Am 170,5 149,4 150,5 155,4 116,5 55,8 81,1 86,0 74,4 122,3 125,7 164,5 1452,0 

83742 Vassouras Cwa 249,4 159,7 149,7 69,2 35,3 29,8 23,3 28,3 65,5 113,8 159,7 246,2 1329,8 

83793 Jacarepaguá Am 173,9 170,9 153,1 107,6 82,6 41,5 45,9 56,6 58,2 102,7 121,7 191,4 1306,0 

83741 Ecologia Agrícola Aw 202,4 153,2 160,5 96,7 53,8 39,5 29,2 41,8 59,1 107,2 135,5 195,6 1274,3 

83802 São Bento (Duque de Caxias) Am 220,2 142,1 140,9 98,5 56,9 31,7 32,8 44,5 48,6 105,2 139,6 208,3 1269,2 

83757 Piraí Cfa 214,0 158,4 130,2 80,9 43,8 32,9 28,8 31,5 46,9 111,4 152,5 209,5 1240,8 

83790 Bangu Aw 182,4 149,4 156,1 104,9 66,4 35,9 45,1 48,0 54,5 83,4 122,8 179,1 1228,0 

83792 Engenho de Dentro Am 161,9 146,9 131,8 96,5 97,1 33,9 44,6 41,2 47,1 90,2 107,9 166,2 1165,4 

83791 Penha Aw 184,5 168,6 117,3 91,2 58,5 33,0 38,6 38,9 36,2 86,9 116,2 184,1 1154,0 

83743 Rio de Janeiro Aw 137,1 130,4 135,8 94,9 69,8 42,7 41,9 44,5 53,6 86,5 97,8 134,2 1069,4 

OBS: A Estação 83763 (Tinguá) está localizada no interior da APAIGU. Fonte: Adaptado de INMET, 2015. 
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EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO 

Os dados das normais climatológicas do INMET apresentam um parâmetro relevante que 

representa eventos extremos próximos à área da APA. Este dado indica o valor máximo de 

precipitação acumulada em 24h, considerando 30 anos de registros (entre 1961 e 1990). 

Para esta avaliação foram selecionadas as estações de Tinguá, Araras e Xerém, que se 

encontram próximas à área da APA. 

Considerando que em determinadas situações, em apenas um dia, a estação climatológica 

registra chuvas que representam mais de 80% da média mensal para o local, estes eventos 

podem contribuir para o desencadeamento de desastres naturais, tais como enchentes, 

enchurradas ou deslizamentos de massa. Por exemplo, no mês de março de 1966, em 24h 

a estação climatológica do Tinguá registrou um acúmulo de 190 mm, enquanto que a 

média mensal corresponde a 232 mm. 

Conforme dados demonstrados no Quadro 3.5, fica evidenciado que entre novembro e 

março existe maior probabilidade de ocorrência de eventos extremos de chuva. 

Quadro 3.5 - Máximo Absoluto de Precipitação (Chuva acumulada em 24h). 

Mês 
Tinguá Araras Xerém 

Ano Valor (mm) Ano Valor (mm) Ano Valor (mm) 

Janeiro 1961 173 1961 147,8 1966 131,8 

Fevereiro 1971 140 1967 146,4 1962 113 

Março 1966 190 1972 155,6 1966 132 

Abril 1969 105,6 1974 57,2 1969 66,2 

Maio 1961 97,8 1973 38,8 1963 83 

Junho 1979 85,8 1967 26,2 1970 43 

Julho 1961 57,6 1972 43,2 1968 61,9 

Agosto 1982 78,4 1971 52 1962 58,6 

Setembro 1976 100,2 1969 68,2 1962 63,2 

Outubro 1962 69,7 1973 82,2 1961 76,3 

Novembro 1975 166,6 1965 162,8 1962 112,1 

Dezembro 1981 129,2 1965 94,2 1964 117,2 

Ano/Máximo 1966 190 1965 162,8 1966 132 

Fonte: Adaptado de INMET, 2015; Álvares et al., 2013. 
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3.1.2 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E SOLOS 

Este item contempla a descrição do contexto geológico da região da APAIGU, incluindo 

contexto geotectônico regional e descrição das litologias que compõem o substrato 

rochoso da área, tendo como base principalmente os trabalhos de mapeamento realizados 

pelo CPRM, em convênio com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), além dos 

relatórios de caracterização ambiental do Rio de Janeiro realizado pelo INEA (2011). 

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

A região sudeste do Brasil apresenta três episódios tectônicos marcantes. O primeiro 

ocorreu entre o Neoproterozoico e o Cambriano e resultou na formação da Faixa Ribeira, 

durante a amalgamação do Supercontinente Gondwana. O segundo episódio é associado 

à ruptura do supercontinente, que resultou na abertura do Oceano Atlântico Sul e formação 

das bacias petrolíferas de Espírito Santo e Campos. Por fim, o terceiro episódio é resultado 

de reativação tectônica da margem sudeste brasileira, formando o sistema de riftes 

contemporâneo ao magmatismo alcalino. 

A área da APA Alto Iguaçu está inserida no contexto geotectônico no Domínio Costeiro 

do Terreno Oriental, que representa o ambiente aonde se instalou o arco magmático da 

Faixa Ribeira, denominado de Complexo Rio Negro. Os dados geoquímicos e isotópicos 

sugerem pelo menos dois estágios de desenvolvimento do arco magmático, um mais 

antigo há cerca de 90 Ma, e outro com aproximadamente 635–620 Ma (HEILBRON & 

MACHADO, 2003; TUPINAMBÁ et al., 2000). 

GEOLOGIA LOCAL 

A APAIGU contempla quatro unidades geológicas que compõem seu embasamento 

rochoso (Mapa 3.2). A Suíte Serra dos Órgãos e a unidade de Depósitos Colúvio-

Aluvionares representam mais de três quartos da área total, enquanto que o Complexo 

Alcalino Tinguá e o Complexo Rio Negro compõem o restante do substrato. 

A distribuição das unidades é heterogênea, sendo que as rochas da Suíte Serra dos Órgãos 

e Complexo Rio Negro afloram predominantemente em morros circundados por áreas 

planas, onde há predominância de depósitos colúvio-aluvionares. Já as rochas do Complexo 

Alcalino Tinguá afloram unicamente na porção noroeste da área, na Serra do Tinguá. A 

Figura 3.4 ilustra a proporção entre as litologias que compõem o substrato geológico na 

APA do Alto Iguaçu. 
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Fonte: CPRM, 2012. 

Figura 3.4 - Proporção entre as litologias que compõem o substrato geológico da APAIGU.  
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Mapa 3.2 - Geologia. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Complexo Rio Negro  

As rochas do Complexo Rio Negro foram inicialmente denominadas de Série Inferior 

(HELMBOLD et al., 1965), correspondendo a um conjunto de rochas gnáissicas e 

migmatíticas de inequívoco caráter magmático. O complexo inclui gnaisses de composição 

básica a intermediária. As rochas apresentam evolução policíclica com complexa 

estruturação. As datações U-Pb em zircão (TIMS) realizadas previamente em gnaisses 

tonalíticos desta unidade indicaram idades de 620 ± 20 Ma (CORDANI et al., 1973) e de 

635 ± 10 Ma (TUPINAMBÁ, 1999; TUPINAMBÁ et al., 2000). 

As litologias principais que compõem a unidade contemplam quartzo-plagioclásio-biotita 

gnaisses mesocráticos de composição quartzo diorítica a diorítica, intensamente 

deformados e migmatizados, de aspecto geralmente bandado; ortoclásio (microclina) - 

quartzo gnaisses acinzentados de composição granodiorítica e rochas anfibolíticas. 

Suíte Serra dos Órgãos  

Originalmente, a denominação Suíte Intrusiva Serra dos Órgãos, foi proposta por Rosier 

(1965), para incluir tanto os ortognaisses do Arco Magmático Rio Negro, como os granitos 

e granodioritos mais homogêneos nele intrusivo, e que compõem o Batólito Serra dos 

Órgãos. Adota-se a denominação Complexo Serra dos Órgãos de modo restrito aos 

ortognaisses graníticos a granodioríticos foliados a biotita e hornblenda relativamente 

homogêneos - o Batólito Serra dos Órgãos, de Tupinambá (1999); Tupinambá et al., (2000) 

- sem a inclusão das rochas atribuídas ao Complexo Rio Negro e dos leucogranitos 

sincolisionais posteriores. 

Dados geocronológicos da unidade indicam idades de 569 ± 6 Ma, obtidas em zircões por 

SHRIMP (SILVA et al., 2003) e de 559 ± 4 Ma obtida pelo método convencional (TIMS) 

(TUPINAMBÁ, 1999). A suíte inclui granodioritos e granitos com biotita e/ou hornblenda, 

de granulação grossa, cor branca a cinza claro, e estrutura equigranular a levemente 

porfirítica, geralmente pouco foliada. Não raro apresenta-se como um L-tectonito, isto é, 

apresentando apenas lineação mineral desenvolvida, com pouca ou nenhuma foliação. A 

Suíte Serra dos Órgãos representa mais de 40% da área da APA, sendo a segunda maior 

unidade litológica em área, logo após a unidade de Depósitos Colúvio-Aluvionares, que 

representa 46% da área total. As rochas granitoides estão distribuídas ao longo da APA 

em colinas e morros na porção central e sudoeste, com maior expressão na serra 

homônima ao norte. A Figura 3.5 ilustra uma área de afloramento da Suíte Serra dos 

Órgãos, em antiga área de exploração de argila. 
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 3.5 - Área de extração de saibro no bairro do Pilar, na Cidade dos Meninos, local mapeado 

como ocorrência das rochas da Suíte Serra dos Órgãos. Nesta área o solo se encontra com ravinas, 

voçorocas e sulcos que caracteriza a degradação ambiental. 

Complexo Alcalino Tinguá  

O Complexo Alcalino de Tinguá aflora em um maciço montanhoso isolado nos contrafortes 

da Serra do Mar (Serra do Tinguá), ao norte do município de Nova Iguaçu, com cerca de 

50 km2 (ULBRICH & GOMES, 1981). O complexo é formado predominantemente por sienito, 

foiaíto, fonolito, traquito e tinguaíto (variedade hipoabissal de fonolito, definida no maciço 

por Rosenbusch em 1887) e compostos, principalmente, por álcali-feldspatos, aegerina, 

aegerina-augita, anfibólios sódicos, analcima, biotita, nefelina e eudialita (WOOLEY, 1987). 

O complexo é caracterizado por uma espessa camada de laterita nas cotas de menor 

altitude. Rochas máficas são raras, mas foi relatada a ocorrência de lamprófiro (minete) 

com flogopita e olivina alterada, além de fenocristais de clinopiroxênio (THOMPSON et al., 

1998). As rochas alcalinas do complexo foram datadas em 68 Ma (K-AR, rocha total e 

mineral) por Sonoki & Garda (1988). 

Depósitos Colúvio-Aluvionares 

Constituem a cobertura cenozóica da APAIGU, preenchendo as depressões e vales em toda 

a Baixada Fluminense. Nos sistemas fluviais ao norte e a oeste da bacia hidrográfica da 

Baía da Guanabara, ocorrem amplamente ao longo dos cursos dos rios Surui, Saracuruna 

e Iguaçu. Os depósitos aluvionares são constituídos de areias e cascalhos, com camadas 

subordinadas de argilitos de planície de inundação e meandros abandonados. As areias 
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são quartzosas ou quartzo-feldspáticas, dependendo do grau de retrabalhamento e 

posição em relação às áreas serranas. 

A unidade de Depósitos Colúvio-Aluvionares hospeda os areais localizados na porção 

central da APAIGU que vêm sendo explorados para uso na construção civil. 

GEOMORFOLOGIA 

O Rio de Janeiro apresenta uma grande diversidade nas formas que compõem o relevo 

que resultaram de uma singular interação entre aspectos geológicos e climáticos. As 

grandes escarpas com desníveis alcançando 2.000 metros, alternados com depressões e 

bacias sedimentares refletem numa marcante influência da tectônica na compartimentação 

do relevo. Além das morfologias destacadas pela geotectônica, as superfícies de erosão 

observadas no Estado, ainda que basculadas, também são de caráter marcante para a 

região. O Estado do Rio de Janeiro é subdividido entre duas unidades morfoestruturais, o 

Cinturão Orogênico do Atlântico e a unidade de Bacias Sedimentares Cenozoicas, ambas 

representadas na área da APAIGU (DANTAS, 2000). 

O Cinturão Orogênico do Atlântico é subdividido em diversas unidades morfoesculturais 

ao longo do Rio de Janeiro, sendo que na APA está representado pelos Maciços Alcalinos 

e pelas Escarpas Serranas na porção norte e noroeste da área de estudo. Estas unidades 

morfoesculturais são características pelo gradiente elevado das vertentes, com geometrias 

retilíneas a côncavas e, por vezes, escarpada. Apresentam densidade de drenagem alta em 

padrões variáveis, principalmente dendríticos.  

Já a unidade de Bacias Sedimentares Cenozoicas contempla uma grande área de Planície 

Flúvio-Marinhas (Baixadas), que é caracterizada por baixas altitudes, próximas ao nível do 

mar, e gradiente praticamente nulo das vertentes em formas suborizontais.  

De acordo com a compartimentação topográfica proposta por Meis et al. (1982), o relevo 

da APAIGU pode ser subdividido em cinco classes, que contemplam desde áreas de 

planícies fluviais e fluviomarinhas em baixadas, até serras escarpadas que chegam a cotas 

de aproximadamente 700 metros. O Mapa 3.3 demonstra a distribuição das classes de 

relevo na área da APA do Alto Iguaçu. 

As áreas localizadas até 20 metros de altitude representam Planícies Fluviais e Flúvio-

Marinhas e compõem 61% da área da APA. A Figura 3.6 ilustra uma superfície plana típica 

desta classe do relevo. As Planícies Fluviais e Flúvio-Marinhas estão sobre a unidade 

geológica de Depósitos Colúvio-Aluvionares e Flúvio-Marinhos. 

As áreas compreendidas entre 20 e 100 metros de altitude são caracterizadas por colinas 

em formas de meia-laranja e, apesar de representarem apenas 15% da área total da APA, 

são feições típicas da região. A Figura 3.7 ilustra a classe de relevo referente às colinas no 

município de Duque de Caxias. Os morros são similares às colinas, entretanto, se encontram 

em cotas de até 200 metros e apresentam o topo mais escarpado, quando comparados às 

colinas. Os morros representam 9% da área total da APA do Alto Iguaçu. 
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A Figura 3.8 apresenta o contraste entre diferentes classes de relevo: área plana referente 

às Planícies Flúvio-Marinhas, colinas de topo arredondado e morros de topo escarpado. 

 

Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 

Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 3.6 - Área plana típica da unidade de 

Planícies Aluviais e Flúvio-Marinhas na Cidade 

dos Meninos. 

Figura 3.7 - Colinas típicas encontradas na área 

da APAIGU, Duque de Caxias. 

 

Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 3.8 - Contraste entre três classes de relevo visto da área rural de São Lourenço, Xerém, Duque 

de Caxias. 

As Serras isoladas e Serras locais de transição entre amplitudes altimétricas diferentes 

compreendem as áreas entre 200 e 400 metros de altitude, e estão localizadas apenas na 

porção norte da área da APAIGU. Esta classe do relevo contempla 9% da área total e é 

caracterizada pela Serra dos Órgãos, além de estar inteiramente sobre o domínio das 

rochas da Suíte Serra dos Órgãos. 

Por fim, as Serras Escarpadas representam serras em altitudes maiores que 400 metros e 

contemplam parte da Serra dos Órgãos e do Maciço Alcalino do Tinguá. Suas características 

principais são o alto gradiente das vertentes e a alta densidade de drenagens. As Serras 



 

  125 

Escarpadas representam apenas 7% da área total da APA do Alto Iguaçu. A Figura 3.9 

ilustra a proporção entre as classes de relevo na área total da APA. 

O Mapa 3.4 mostra a variação das altitudes na área de abrangência da APA, onde se vê 

com clareza a influência da Serra dos Órgãos e Maciço do Tinguá ao noroeste da área. 

No Mapa 3.5 estão representadas as diferenças no gradiente no relevo, mostrando que o 

domínio da Planície Flúvio-Marinha apresenta áreas planas, com declividades que não 

passam de 6%, caracterizando uma típica área de baixada. Ainda nesse mapa verifica-se 

que áreas mais acidentadas no relevo estão localizadas principalmente na porção norte da 

APAIGU. 

 

 

Figura 3.9 - Proporção entre classes de relevo na área da APA do Alto Iguaçu. 
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Mapa 3.3 - Geomorfologia. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Mapa 3.4 – Altimetria. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Mapa 3.5 – Declividade. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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SOLOS 

A APAIGU apresenta uma variedade que engloba cinco classes distintas de solos, cada uma 

com características definidas de acordo com as normas adotadas pela Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

De maneira geral, a área da APA é predominantemente composta por planossolos e 

latossolos com poucas áreas de neossolos, gleissolos e cambissolos. A proporção entre as 

classes de solo na área da APAIGU está ilustrada na Figura 3.10 a seguir. 

 

Figura 3.10 - Proporção entre classes de solo na área da APA do Alto Iguaçu. 

Em relação à aptidão agrícola dos solos, na área da APAIGU as classes de aptidão coincidem 

com as classes de solos mapeadas. De acordo com o Mapa de Aptidão Agrícola das Terras 

do Estado do Rio de Janeiro, em levantamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil em 

parceria com a Embrapa, entre outras instituições, que levou em conta as classes 

pedológicas, aspectos do clima, vegetação, declividade, variação do nível do lençol freático, 

entre outras informações, foram determinados os seguintes níveis de manejo:  

❖ Nível A: Baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível 

tecnológico; praticamente não há aplicação de capital para manejo, 

melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras; as 

práticas agrícolas dependem do trabalho braçal, podendo ser utilizada 

alguma tração animal com implementos agrícolas simples. 

❖ Nível B: Baseado em práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico 

médio; caracteriza-se pela modesta aplicação de capital e de resultados de 

pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições das 

terras e das lavouras; as práticas agrícolas estão condicionadas 

principalmente à tração animal. 

❖ Nível C: Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível 

tecnológico; caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e de 
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resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das 

condições das terras e das lavouras; a motomecanização está presente nas 

diversas fases da operação agrícola. 

A descrição dos solos presentes na APAIGU e suas características à aptidão agrícola estão 

descritas a seguir: 

❖ Latossolos - solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B latossólico 

imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte A. 

Caracterizam-se por solos muito evoluídos em avançado estado de 

intemperização. Normalmente profundos e de elevada permeabilidade. Este 

tipo de solo está espacialmente relacionado às rochas da Suíte Serra dos 

Órgãos e Complexo Rio Negro. A aptidão agrícola destes solos é restrita 

para culturas especiais de ciclo longo nos níveis de manejo B e C e inapta 

no nível A; 

❖ Planossolos - compreendem solos minerais, geralmente hidromórficos, 

caracterizados por mudança textural abrupta. Ocorrem principalmente em 

áreas de baixadas em relevo aplainado da região litorânea, 

predominantemente de baixa fertilidade, associados à unidade geológica 

dos Depósitos Aluviais. A aptidão agrícola destes solos é restrita para 

lavoura nos níveis de manejo B e C e inapta no nível A; 

❖ Cambissolos - localizados nas áreas mais altas, principalmente na Serra do 

Tinguá, compreendem solos minerais não hidromórficos com horizonte B 

incipiente. Representa uma pequena parcela dos solos da APA e são 

caracterizados por solos pouco evoluídos de características variáveis em 

geral pouco profundos com teores de silte relativamente elevados. Os 

cambissolos estão associados às rochas alcalinas do Complexo Alcalino 

Tinguá. O mapeamento de aptidão agrícola considera os cambissolos 

presentes na APA sem aptidão para uso agrícola pois são terras indicadas 

para preservação de flora e fauna; 

❖ Gleissolos - localizados somente na porção sudeste da APA-Alto Iguaçu 

compreendem solos minerais hidromórficos com horizonte A seguido de 

horizonte glei. São solos relativamente recentes e pouco evoluídos, 

originados de sedimentação quaternária, associados à unidade de 

Depósitos Aluviais. A aptidão agrícola destes solos é restrita para pastagem 

natural e inapta para silvicultura; 

❖ Neossolos - caracterizados por solos litólicos que compreendem solos 

minerais pouco desenvolvidos, rasos, constituídos por horizonte A 

diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C ou B incipiente pouco 

espesso. É comum possuírem elevados teores de minerais primários, 

fragmentos de rocha e cascalhos, e serem menos resistentes ao 

intemperismo. A aptidão é restrita para lavouras nos níveis de manejo B e 

C, com possibilidade de dois cultivos por ano, e inapta no nível A. 
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A distribuição das classes de solos na região da APAIGU é apresentada no Mapa 3.6. 
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Mapa 3.6 - Solos. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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REQUERIMENTOS MINERÁRIOS 

As informações sobre os requerimentos minerários na APA do Alto Iguaçu foram obtidas 

junto ao banco de dados da CPRM. No total foram levantados 107 requerimentos 

minerários, correspondendo a uma área de 20.740,71 ha ou 94% da área total da APA. 

Ao norte da APAIGU, na Serra do Tinguá, há requerimentos para extração de água mineral, 

possivelmente oriunda do aquífero fissural no domínio das rochas do Complexo Alcalino 

Tinguá e Complexo Rio Negro. 

Porém, de modo geral, a maior parte dos processos minerários estão associados à extração 

de saibro, areia e argila (Figura 3.11), materiais destinados majoritariamente à construção 

civil (78%, n=84), conforme apresentado na Figura 3.12. Estas atividades estão concentradas 

nas áreas mais baixas e situadas sobre domínio geológico de Depósitos Colúvio Aluvionares 

(principalmente para extração de areia e argila) e Suíte Serra dos Órgãos e Complexo Rio 

Negro (extração de saibro). 

 
Fonte: DNPM, 2016. 

Figura 3.11 - Substâncias minerais com requerimentos minerários na APAIGU e área requerida.  
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Fonte: DNPM, 2016. 

Figura 3.12 - Finalidade dos requerimentos minerários na APAIGU.  

Com relação à fase dos processos minerários, conforme dados do CPRM (2016), a maior 

parte dos requerimentos corresponde a autorização de pesquisa (44%, n=47), seguida de 

requerimento de lavra (24%, n=26), requerimento de pesquisa (21%, n=23) e concessão de 

lavra (5%, n=5) (Figura 3.13). 

Os cinco (5) processos com concessão de lavra abrangem uma área de 205,5 ha, o que 

corresponde a 0,93% da área total da APAIGU. As áreas concedidas correspondem a 123,3 

ha para lavra de areia e 82,2 ha para extração de água mineral (Figura 3.14). 

 
Fonte: DNPM, 2016. 

Figura 3.13 - Fase dos requerimentos minerários na APAIGU.  
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Fonte: DNPM, 2016. 

Figura 3.14 - Áreas concedidas para lavra na APAIGU.  

Os conflitos relacionados à extração de areia são um dos principais problemas ambientais 

da APAIGU (Figura 3.15 e Figura 3.16). Esta questão foi uma das mais citadas nas Oficinas 

de Diagnóstico e deverá ser abordada durante a elaboração dos planos setoriais da APA. 

 

Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 

Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 3.15 - Extração de areia em área de lavra a 

céu aberto no interior da APAIGU, bairro Parque 

Amapá, Duque de Caxias. 

Figura 3.16 – Cavas para exploração de areia no 

bairro do Amapá, Duque de Caxias. 

A listagem dos processos minerários está apresentada no ANEXO 6. A distribuição destes 

processos na área da APA pode ser visualizada no Mapa 3.7 e Mapa 3.8. 
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Mapa 3.7 – Processos Minerários – Substâncias Requeridas. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Mapa 3.8 – Processos Minerários – Fase dos Processos. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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3.1.3 ASPECTOS ESPELEOLÓGICOS 

Quanto à caracterização espeleológica da APA do Alto Iguaçu, foi realizada uma consulta 

ao banco de dados do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV), 

onde são disponibilizadas informações de localização das cavidades naturais cadastradas 

no Brasil. 

Além do CECAV, o Cadastro Nacional de Cavernas da Sociedade Brasileira de Espeleologia 

e o Cadastro Nacional de Cavernas da Redespeleo Brasil (CODEX) apresentam informações 

na sua base de dados referentes à existência de cavernas ou cavidades naturais na área de 

influência do empreendimento. 

Não foram encontrados registros de cavidades ou cavernas nos bancos de dados acima 

citados para a área da APA do Alto Iguaçu. Ainda, de acordo com dados do CECAV 

disponíveis em JANSEN et al. (2012), a área da APA apresenta baixo potencial para 

ocorrência de cavidades naturais. 

3.1.4 HIDROGRAFIA, HIDROLOGIA E LIMNOLOGIA 

Para a análise dos recursos hídricos e caracterização hidrológica, foram utilizados dados e 

informações disponíveis em fontes oficiais, como a Agência Nacional de Águas (ANA), 

MMA e INEA. Desta forma, foram identificadas as regiões hidrográficas, bacias e sub-bacias 

e seu estado de conservação, sendo identificados os principais cursos d’água. 

Complementarmente, para o diagnóstico da qualidade da água e identificação dos usos 

principais, foram utilizados dados secundários, principalmente aqueles obtidos pela Gestão 

Ambiental das obras de implantação do AMRJ. 

HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA 

Para a gestão dos recursos hídricos no Brasil, o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 

utiliza a divisão por Regiões Hidrográficas, subdivididas em bacias hidrográficas e sub-

bacias. Nesta divisão, o território brasileiro é composto por doze Regiões Hidrográficas 

(RHs), sendo a APA do Alto Iguaçu localizada na Região Hidrográfica Atlântico Sudeste. 

A RH Atlântico Sudeste é constituída pelas bacias hidrográficas de rios que deságuam no 

Atlântico - trecho Sudeste, estendendo-se desde a bacia hidrográfica do Rio Doce, em sua 

porção norte, até a bacia hidrográfica do rio Ribeira, ao sul, estando limitada a oeste pelas 

regiões hidrográficas do São Francisco e do Paraná.  

A RH Atlântico Sudeste possui uma área de 229.972 km², o que corresponde a 2,7% do 

território nacional, e abrange partes dos Estados de Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Espirito Santo e Minas Gerais. Esta região é conhecida nacionalmente pelo elevado 

contingente populacional e pela importância econômica da indústria e agricultura. Porém, 

o desenvolvimento local é motivo de problemas em relação à disponibilidade de água em 

muitas áreas. 
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Em um nível mais detalhado, a APA está inserida na RH da Baía de Guanabara (RH - V), 

conforme o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que dividiu o Estado do Rio de Janeiro 

em nove regiões hidrográficas. 

A Baía de Guanabara pode ser considerada com um estuário de inúmeros rios que levam 

a ela, em média, mais de 200 mil litros de água a cada segundo. Essa água é captada pelas 

bacias hidrográficas desses rios que, somados, formam a Região Hidrográfica da Baía de 

Guanabara. 

A Região Hidrográfica tem uma área aproximada de 4.000 km² e características topográficas 

contrastantes, incluindo zonas montanhosas, áreas planas de baixada e restingas, mangues 

e praias. Ao norte, limita-se com a serra do Mar, com altitudes entre 1.000 e 2.000 m. Na 

fronteira sul, as cadeiras de montanhas são mais baixas, entre 500 e 1.000m, paralelas ao 

litoral. 

Os rios que deságuam na baía podem ser classificados como de regime torrencial. Nascem 

no interior da Mata Atlântica e descem pelas encostas abruptas da escarpa frontal da serra 

do Mar e dos maciços costeiros com o alto curso reduzido, forte poder erosivo e grande 

energia. Esta energia se perde rapidamente na baixada pela queda brusca de velocidade 

de escoamento, o que os faz extravasar de seus leitos em grandes alagados e meandrar 

na planície sedimentar quaternária, estreita e de drenagem inexpressiva. 

A Região Hidrográfica da Baía de Guanabara é composta por cerca de 50 rios e riachos, 

sendo os principais os rios Macacu, Estrela, Sarapuí e Iguaçu. Esta região hidrográfica 

abarca os maiores centros urbanos e concentra mais de 70% da população fluminense, 

bem como muitas indústrias de grande e médio porte. Engloba a porção territorial mais 

desenvolvida do Estado e grande parte da Região Metropolitana, estando nela contido 16 

municípios, sendo 10 integralmente e 6 parcialmente.  

As imensas áreas urbanizadas localizadas no baixo curso de muitos rios resultaram na 

retificação e canalização com concreto de centenas de quilômetros de cursos de água. A 

maioria dos cursos d’água pertencentes à Baía de Guanabara encontram-se canalizados de 

forma aberta ou subterrânea, e apresentam suas águas extremamente poluídas pelas cargas 

de esgotos que recebem, além de lançamentos de resíduos sólidos. Atualmente a divisão 

adotada para a região hidrográfica da Baía de Guanabara considera 25 bacias e sub-bacias, 

sendo a APA do Alto Iguaçu localizada integralmente sobre a bacia hidrográfica do Rio 

Iguaçu/Sarapuí e parcialmente, na bacia hidrográfica do Rio Estrela/Saracuruna/Inhomirim. 

O Mapa 3.9 apresenta as regiões hidrográficas e o Mapa 3.10 apresenta os principais cursos 

hídricos localizados nas bacias hidrográficas da APA do Alto Iguaçu. 
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Mapa 3.9 – Regiões Hidrográficas do RJ. 

 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Mapa 3.10 – Principais Cursos Hídricos. 

 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu/Sarapuí 

A bacia hidrográfica do rio Iguaçu/Sarapuí apresenta uma área de drenagem de 726 km² 

e abrange totalmente os municípios de Belford Roxo e Mesquita e parte dos municípios 

do Rio de Janeiro, Nilópolis, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Limita-

se ao norte com a bacia do rio Paraíba do Sul, ao sul com a dos rios Pavuna-Meriti, a leste 

com a dos rios Sacaruna/Inhomirim/Estrela e a oeste com a do rio Guandu e outros 

afluentes da Baía de Sepetiba. 

O rio Iguaçu tem sua nascente na serra do Tinguá, a uma altitude de cerca de 1.000 m. 

Possui uma extensão de aproximadamente 43 km e deságua na Baía de Guanabara. Seus 

principais afluentes são: Tinguá, Pati e Capivari, pela margem esquerda, e Botas e Sarapuí, 

pela margem direita.  

O rio Sarapuí nasce na serra de Bangu no município do Rio de Janeiro, numa altitude de 

aproximadamente 900 m e percorre cerca de 36 km até sua foz. O rio Sarapuí passou a 

pertencer à bacia do rio Iguaçu por ocasião das obras de saneamento executadas na 

Baixada Fluminense, quando seu curso médio e inferior foi retificado e sua foz desviada 

para o curso inferior do rio Iguaçu (COPPETEC, 2010). Os principais afluentes do rio Sarapuí 

são os rios Socorro, Santo Antônio e da Prata, as valas Bom Pastor, Jardim Gláucia, Gaspar 

Ventura, dos Teles, Bananal, os canais do Peri Peri e do Rocha e o Valão Coletor Jardim 

Gramacho. 

O relevo da bacia se caracteriza principalmente por duas unidades: a Serra do Mar, onde 

se encontra o ponto culminante da bacia, o pico do Tinguá (1.600 m) e a Baixada 

Fluminense. 

Bacia Hidrográfica do Rio Estrela/Sacacuruna/Inhomirim 

A bacia hidrográfica do rio Estrela/Sacacuruna/Inhomirim abrange uma área de 

aproximadamente 667,50 km² e limita-se com a bacia do Paraíba do Sul ao norte, Iguaçu 

a oeste, Suruí a leste, e a Baía de Guanabara ao sul. A bacia compreende parcialmente os 

municípios de Duque de Caxias e uma pequena área de Petrópolis. 

Os rios Inhomirim e Saracuruna nascem na Serra do Mar, numa altitude acima dos 1.000 

m. O rio Inhomirim recebe as águas de alguns pequenos cursos como Vala da Olaria, 

Córrego Tibiriça, rio Cachoeira e do canal Caioba, construído para drenar as águas de 

enchentes. O rio Saracuruna tem como afluentes o rio Roncador, o córrego da Taquara e 

os canais de Santo Antônio e Mato Alto. Contudo, destes três rios formadores da bacia, 

somente o rio Saracuruna e o Canal de Santo Antônio, em Duque de Caxias estão dentro 

dos limites territoriais da APA do Alto Iguaçu. O rio Saracuruna, corta um trecho da APAIGU 

e tem como área de influência o Distrito Industrial de Xerém. 

A parte alta da bacia é coberta por vegetação arbórea, com remanescentes de Mata 

Atlântica protegidos no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e na APA de Petrópolis. A 

baixada apresenta vegetação característica de meio salobro, com manguezais e áreas 
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inundadas. Nesta área o rio Inhomirim, após receber o seu afluente Saracuruna, passa a 

denominar-se rio Estrela até sua desembocadura na Baía de Guanabara, fora dos limites 

territoriais da APA. 

LIMNOLOGIA 

O monitoramento de qualidade das águas é um dos mais importantes instrumentos da 

gestão ambiental. Consiste, basicamente, no acompanhamento sistemático dos aspectos 

qualitativos das águas, visando a produção de informações e é destinado à comunidade 

científica, ao público em geral e, principalmente, às diversas instâncias decisórias. Nesse 

sentido, o monitoramento é um dos fatores determinantes no processo de gestão 

ambiental, uma vez que propicia uma percepção sistemática e integrada da realidade 

ambiental (INEA, 2016). 

Segundo dados da ANA, no Brasil existem 14.822 estações de monitoramento, com as 

quais é possível mensurar o volume de chuvas, a evaporação da água, o nível e vazão dos 

rios, a quantidade de sedimentos e a qualidade das águas. A ANA opera cerca de 4.543 

destas estações, através de entidades parceiras (Ex. INEA) e/ou contratadas pela Agência 

Nacional de Águas. Essas informações hidrológicas são geradas e disponibilizadas para a 

sociedade em tempo real pelo Sistema de Informações Hidrológicas – HidroWeb. Na área 

de abrangência da APA, estão registrados no sistema HidroWeb os postos pluviométricos 

e fluviométricos apresentados no Quadro 3.6,  

Quadro 3.7 e Mapa 3.11. 

Quadro 3.6 - Pontos de monitoramento pluviométrico na APA. 

Código Estação Entidade Responsável Operação 

2243354 Xerem 3 CEMADEN Sim 

2243162 Xerem INMET Sim 

2243353 Xerem 2 CEMADEN Sim 

2243155 Tinguá INMET Não 

2243355 Jardim Mariana CEMADEN Sim 

2243050 Ramal do Tingua DNOS Não 

2243360 Santa Cruz CEMADEN Sim 

2243281 Clube Catavento CPRM Sim 

2243349 Cidade dos Meninos CEMADEN Sim 

2243274 Santa Cruz INEA Sim 

 

Quadro 3.7 - Pontos de monitoramento fluviométrico na APA. 

Código Estação Curso D’água 
Área 

(km²) 

Entidade 

Responsável 
Operação 

59281000 Piranema Rio Tinguá 106 DNOS Não 
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Código Estação Curso D’água 
Área 

(km²) 

Entidade 

Responsável 
Operação 

59279000 Clube catavento Rio Iguaçu 87,4 INEA Sim 

59280000 Marambaia Rio Iguaçu 113 DNOS Não 

59279500 Próximo Clube Catavento Rio Iguaçu - INEA Sim 

59281300 Ponte de Ferro Rio Capivari 104 INEA Sim 

59270002 Santa Cruz Rio Saracuruna 91,9 DNOS Não 

59270000 Santa Cruz Rio Saracuruna 92,8 CPRM Sim 

 





 

  157 

 

Mapa 3.11 - Hidrografia e Pontos de Monitoramento da Qualidade da Água. 
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Segundo o INEA, no Estado do Rio de Janeiro o monitoramento vem sendo realizado desde 

a década de 1970 nos principais rios, reservatórios, lagoas costeiras, baías e praias. 

Atualmente são avaliados 360 corpos hídricos em todo o Estado, por meio de 607 estações 

de amostragem. Somente nas águas interiores (baías, rios, lagos e canais), o INEA conta 

com 317 estações de monitoramento da qualidade da água. 

Na bacia contribuinte da Baía de Guanabara ha 38 estações de monitoramento com o 

objetivo de acompanhar os principais indicadores físico-químicos, biológicos e 

bacteriológicos, bem como a qualidade dos sedimentos e da biota. Na bacia de 

contribuição da APA do Alto Iguaçu existem 6 estações de amostragens do INEA, sendo 3 

com interferência direta na APA e 3 pontos de amostragem pela Gestão Ambiental do 

AMRJ. 

Periodicamente, são publicados pelo INEA boletins sobre a qualidade das águas das regiões 

hidrográficas, apresentando um retrato da qualidade dos rios através do Índice de 

Qualidade da Água (IQA). 

Na Figura 3.17 são apresentados os resultados de IQA referentes aos cursos hídricos 

amostrados na bacia de contribuição da APA do Alto Iguaçu, pelo INEA e Gestão Ambiental 

do Arco Metropolitano, referente ao período de 2013 a 2015. 

 

Figura 3.17 - Resultado do Índice de Qualidade da Água para os cursos hídricos amostrados pelo 

INEA e Gestão Ambiental na APA do Alto Iguaçu. 

Na Figura 3.17 nota-se que a qualidade da água dos rios monitorados na região da APA 

são classificados entre a categoria péssimo e regular. O rio Iguaçu (INEA 260), localizado a 

jusante da APA, apresenta os piores resultados de IQA, classificado como péssimo. 

Comparando-se os resultados do monitoramento realizado no rio Iguaçu (Figura 3.18 a 

Figura 3.20), pelo INEA e Gestão Ambiental do AMRJ, nota-se que, quanto mais próximo à 

sua foz, na Baía de Guanabara, mais o IQA do rio Iguaçu sofre redução de valores, passando 

da categoria regular (GA 03) para péssimo (INEA 260) no ano de 2014. O mesmo fato é 

observado nos demais anos, em relação aos valores de IQA. 
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 3.18 - Rio Iguaçu próximo ao Arco 

Metropolitano. 

Figura 3.19 - Amostragem de água no rio Iguaçu 

pela Gestão Ambiental do Arco Metropolitano. 

 

 

Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 3.20 - Espécimes vegetais plantadas para recuperação da mata ciliar junto a faixa de domínio 

do AMRJ. 

O rio Saracuruna (INEA 400), localizado no limite leste da APA, é monitorado a jusante da 

APA, a cerca de 1 km, sobre a ponte da rodovia Washington Luís – BR 040. Os resultados 

do monitoramento realizado pelo INEA demonstram que a qualidade da água do rio 

encontra-se na categoria ruim, com valores de IQA entre 32,1 (ano de 2014) e 38,2 (ano 

de 2013). 

Os demais rios, monitorados pela Gestão Ambiental, Canal do Outeiro (GA 01) e rio Capivari 

(GA 02), ver Figura 3.21 e Figura 3.22, apresentam classificação na categoria ruim e regular. 

Esses dois últimos, por estarem localizados próximo à região de influência do polder Cidade 

dos Meninos, possuem monitoramento especial de organoclorados, em função do 

funcionamento da fábrica de pesticidas instalada na região na década de 1950. 
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 3.21 – Canal do Outeiro próximo ao Arco 

Metropolitano, com baixo volume d’água. 

Figura 3.22 – Rio Capivari próximo ao AMRJ. 

Além do INEA e Gestão Ambiental do Arco Metropolitano, o monitoramento das águas na 

região de influência da APA do Alto Iguaçu foi realizado pela ONG Onda Verde, através 

do projeto Cuidando das Águas, com o patrocínio da Petrobras, por meio do Programa 

Petrobras Ambiental12. O projeto teve por objetivo de mitigar os impactos ambientais e 

um maior controle e monitoramento da qualidade ambiental. O monitoramento realizado 

pelo projeto ocorreu trimestralmente nos rios Ana Felícia, Boa Esperança, Iguaçu e Tinguá, 

por meio das análises físico-químicas e microbiológicas da água. 

Os dados brutos e discussão sobre os resultados do monitoramento nos principais cursos 

hídricos localizados na área de influência da APA realizados pelo INEA, Gestão Ambiental 

e ONG Onda Verde estão apresentados no ANEXO 7. De modo geral, pode-se atestar que 

a qualidade da água na região da APA é fortemente influenciada pela ocupação antrópica, 

uma vez que, quanto mais próxima da baia de Guanabara, mais a qualidade da água vai 

diminuindo.  

Em relação ao IQA, a faixa de classificação predominante foi ruim para a maior parte dos 

dados analisados, com exceção do rio Iguaçu (INEA 260), que apresentou classificação 

péssima durante o período monitorado. Vale destacar que este ponto está localizado a 

jusante da APA, recebendo a contribuição de esgoto dos bairros de Belford Roxo e Duque 

de Caixas. O ponto do rio Iguaçu monitorado pela Gestão Ambiental, localizado dentro da 

APA e com baixa ocupação antrópica, apresentou resultados de IQA na faixa de regular 

(2014) a ruim (2015), o que é mais um indicativo da influência da ocupação antrópica sobre 

a qualidade da água da região. 

A seguir, o Quadro 3.8 apresenta a localização destes pontos monitorados na região da 

APA, os quais também são apresentados no Mapa 3.11. 

Quadro 3.8 - Pontos de monitoramento e respectivas coordenadas geográficas. 

 
 

12 O projeto Cuidando das Águas, atualmente encontra-se paralisado aguardando renovação do financiamento. 
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Instituição Curso Hídrico 
Coordenadas UTM - Fuso 23 

N E 

ONG Onda Verde 

Rio Ana Felícia 

Ponto 1 7499121,54 661166,57 

Ponto 2 7498764,11 661162,81 

Ponto 3 7498325,23 663111,57 

Rio Boa Esperança 

Ponto 1 7502988,60 665732,26  

Ponto 2 7502198,65 665106,70 

Ponto 3 7500712,95 663034,17 

Rio Iguaçu 

Ponto 1 * * 

Ponto 2 7501062,69 662832,24 

Ponto 3 7492732,13 664901,84 

Rio Tinguá 

Ponto 1 7500995,65 661083,46 

Ponto 2 7499750,27 663023,93 

Ponto 3 7494096,87 668102,86 

INEA 

Rio Iguaçu (INEA 250) 7490415,99 667933,61 

Rio Iguaçu (INEA 260) 7485892,66 675718,78 

Rio Saracuruna 7494864,67 676401,78 

Gestão Ambiental 

Canal do Outeiro 7492538,0 672203,0 

Rio Capivari 7492461,0 671342,0 

Rio Iguaçu 7492074,0 666367,0 

*Coordenada não identificada nos dados consultados. 

Fonte: ONG Onda Verde (2016). 

Com relação à qualidade da água na região da APA, vale ressaltar os rios Botas e Sarapuí, 

ambos afluentes do rio Iguaçu e que se destacam pela contaminação por efluentes 

domésticos e industriais. O rio Sarapuí no entanto, que chegou a ser conhecido como “rio 

inflamável”, não atravessa a APAIGU, tendo sido retificado e sua foz no bairro São Bento 

(Duque de Caxias), a jusante da APA. 

Já o rio Botas, que possui extensão de 20 km, nasce na cidade de Nova Iguaçu no bairro 

de Adrianopolis e deságua no Rio Iguaçu, no município de Belford Roxo, próximo à estrada 

Barão do Amapá. Por atravessar áreas densamente urbanizadas, o rio Botas encontra-se 

fortemente impactado pelo depósito de resíduos, construções irregulares e despejo de 

efluentes domésticos e industriais, despejando esta carga de contaminação no rio Iguaçu. 

USOS DA ÁGUA 

A região da bacia da Baía da Guanabara, onde está localizada a APA do Alto Iguaçu, é o 

ponto focal da ocupação e desenvolvimento do Estado, uma vez que ali reside a maior 

parte da população urbana, bem como a maioria das indústrias de maior porte do Rio de 

Janeiro. A população total estimada para a RH-V é de 10.143.250 habitantes (IBGE, 2010) 

dos quais 51% no município do Rio de Janeiro. Os municípios abrangidos pela APA do 
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Alto Iguaçu representam cerca de 19% do total desta RH, com aproximadamente 1.917.701 

habitantes. 

Conforme o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro (COPPETEC, 

2014), a maioria dos aspectos relacionados com a qualidade dos recursos hídricos do 

Estado ocorre na RH-V – Baía de Guanabara, marcado pela ocupação de margens de rios 

e encostas, falta de planejamento e infraestrutura habitacional e a degradação pelo aporte 

de esgotos, resíduos sólidos e efluentes industriais. 

Os principais usos da água identificados na APA são o abastecimento de água, a diluição 

de efluentes domésticos e industriais e recreação de contato primário. 

Segundo o Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) da Bacia do rio Iguaçu, o 

abastecimento de água é realizado por conjunto de sistemas de barragens e adutoras em 

pontos de captação de água para abastecimento nos vários rios situados nas vertentes das 

serras de São Pedro, do Macuco e da Estrela, situadas na Rebio Tinguá, nos municípios de 

Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Essas captações compõem seis mananciais superficiais 

denominados: São Pedro, rio d’Ouro, Parada Cachoeira, Tinguá, Xerém e Mantiquira. 

As adutoras desses mananciais foram implantadas entre 1877 e 1912 e representavam até 

1940 cerca de 80% do volume de água disponível para abastecimento da cidade do Rio 

de Janeiro, constituindo o mais antigo sistema de suprimento de água da capital do Estado. 

Atualmente, atendem quase que exclusivamente áreas urbanizadas dos municípios da 

Baixada Fluminense. 

Conforme o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia da Baía da Guanabara (CRHBG, 

2005), em 2005 foram verificados déficits hídricos nos sistemas produtores de água 

existentes na região (3,95 m³/s). Ainda conforme a mesma fonte, uma análise deste 

resultado indica que, em 2020, se forem mantidas as condições atuais de oferta de água, 

o crescimento da população levará a déficits hídricos ainda maiores nos mananciais 

utilizados (8,35 m³/s). 

A demanda de água para abastecimento humano nos municípios da APA é apresentada 

no  

Quadro 3.9, complementado na Figura 3.23, com destaque para os municípios da baixada 

fluminense, onde estão localizados os 3 (três) municípios abrangidos pela APA que 

demandam cerca de 10 m³/s de água. Conforme o PERH (COPPTEC, 2014) as vazões 

demandadas para o abastecimento humano no Estado do RJ das populações urbanas e 

rurais totalizam aproximadamente 70 m³/s, com vazão de retorno de cerca de 56 m³/s. 

Da mesma forma que a demanda para abastecimento humano, a do setor industrial do RJ 

corresponde a aproximadamente 70 m³/s, com vazão de retorno de 40 m³/s. Conforme  

Quadro 3.9, nos municípios abrangidos pela APA a demanda de abastecimento industrial 

representa cerca de 0,93 m³/s (COPPETEC, 2014). 

 

Quadro 3.9 – Vazões demandadas pelo abastecimento humano e industrial nos municípios da APA. 
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Município 
Abastecimento Humano (L/s) Setor Industrial (L/s) 

Captação Retorno Captação Retorno 

Belfort Roxo 2.110,77 1.688,62 147,4 46,51 

Duque de Caxias 4.146,55 3.315,98 763,56 782,46 

Nova Iguaçu 3.946,84 3.157,47 26,01 - 

Total 10.204,16 8.162,07 936,97 828,97 

Fonte: Adaptado de COPPETEC, 2014. 

 

 

Fonte: COPPETEC, 2014. 

Figura 3.23 – Demanda de água para abastecimento humano no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Para o Estado do RJ, a demanda total de água calculada para a agricultura é de 

aproximadamente 4,8 m³/s, com vazão de retorno de 3,6 m³/s. Deste total, os municípios 

abrangidos pela APA representam cerca de 6,43 L/s da vazão de captação, principalmente 

na atividade açucareira e olericultura. 

Em relação ao setor de criação de animais (bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos e 

aves), a demanda de água calculada para o Estado do RJ é de aproximadamente 1.400 l/s, 

com vazão de retorno de cerca de 284 L/s. Neste contexto, o setor de criação animal dos 

municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo e Nova Iguaçu representam 4,58 l/s (0,32%) 

da vazão de captação estimada (COPPETEC, 2014). 

De acordo com o PERH (COPPETEC, 2014), os setores industriais e de abastecimento 

humano são os usos de maior demanda no Estado, respondendo por 47,6% e 47,2%, 

respectivamente. Os setores de agricultura e criação de animais utilizam parcelas menos 

significativas.  
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A demanda total de água para os usos consuntivos é de cerca de 148 m³/s, com vazão de 

retorno de aproximadamente 100 m³/s. O Quadro 3.10 apresenta a consolidação das 

demandas para os 3 (três) municípios de abrangência da APA, enquanto a Figura 3.24 

apresenta o mapa das demandas totais do Estado. 
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Quadro 3.10 - Consolidação das demandas nos municípios da APA. 

Mun. 

Abastecimento 

Humano (L/s) 
Industria (L/s) Criação Animal (L/s) Agricultura (L/s) 

Captação Retorno Captação Retorno Captação Retorno Captação Retorno 

Belfort 

Roxo 
2.110,77 1.688,62 147,4 46,51 0,24 0,05 - - 

Duque 

de 

Caxias 

4.146,55 3.315,98 763,57 782,46 3,09 0,62 4,85 0,88 

Nova 

Iguaçu 
3.946,84 3.157,47 26,01 - 1,25 0,25 1,58 0,29 

Total 10.204,16 8.162,07 936,98 828,97 4,58 0,92 6,43 1,17 

Fonte: Adaptado de COPPETEC, 2014. 

 

 

Fonte: COPPETEC, 2014. 

Figura 3.24 – Demanda total de água no Estado do Rio de Janeiro. 

Cabe destacar que a diluição de esgotos domésticos e industriais representa um dos 

principais usos da água identificados na bacia do rio Iguaçu. Aproximadamente 265 km de 

extensão de rios são usados com essa finalidade, recebendo efluentes, direta ou 

indiretamente.  

De modo geral, as condições sanitárias dos rios da bacia da Baía da Guanabara 

impossibilitam sua utilização como áreas de lazer, à exceção de alguns locais situados 

próximo aos cursos superiores dos rios. A área mais expressiva situa-se nas imediações da 

sede do bairro de Tinguá, próximo aos limites da Reserva Biológica do Tinguá. Nesta região 
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foram construídos uma série de bares, ao longo da margem direita do rio Tinguá, 

possibilitando que turistas utilizem as piscinas “naturais” devido ao represamento de alguns 

trechos. 

HIDROGEOLOGIA 

Os domínios hidrogeológicos do Rio de Janeiro são predominantemente compostos por 

aquíferos fissurais, dadas as características das rochas que compõem o embasamento 

geológico do Estado. Entretanto, aproximadamente 20% da água subterrânea está em 

aquíferos porosos, correspondentes a rochas sedimentares e sedimentos inconsolidados, 

principalmente os localizados mais próximos ao litoral. A região da APA do Alto Iguaçu, de 

acordo com o Mapa de Domínios Hidrogeológicos do Serviço Geológico do Brasil, 

contempla três domínios hidrogeológicos: Domínio Cristalino, Domínio de Formações 

Cenozóicas e Domínio Vulcânicas. 

A área está inserida na Região Hidrográfica da Baía da Guanabara e contempla áreas de 

planícies aluviais arenosas (correspondentes ao Domínio de Formações Cenozoicas da 

CPRM) e áreas de Domínio Cristalino, com favorabilidade variando desde muito baixa à 

moderada (correspondentes aos domínios Cristalino e Vulcânicas do mapa da CPRM). 

Os aquíferos de planícies aluviais arenosas correspondem principalmente às aluviões do 

rio Iguaçu, sendo constituídos por depósitos arenosos com intercalações de lentes silto-

argilosas localizados nas baixadas ocupando planícies de inundação e calhas dos rios. A 

espessura dos depósitos aluvionares pode chegar a poucas dezenas de metros, com média 

de 20 metros de espessura (CPRM, 2012), apresentando vazões específicas superiores a 1 

m3/h.m, água de boa qualidade (STD < 200 ppm) e levemente ferruginosa. Os aquíferos 

de Leques Aluvionares Detríticos, localizados nas áreas de transição entre as áreas de 

planícies aluviais e serras, representam as principais áreas de recarga dos aquíferos 

sedimentares. A distribuição dos aquíferos na área da APAIGU e as áreas de maior potencial 

de recarga dos aquíferos estão demonstradas no Mapa 3.12. 

A consulta à base de dados do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), 

pertencente ao CPRM, indicou que não há poços cadastrados no sistema na área da 

APAIGU. 

 





 

  169 

Mapa 3.12 - Hidrogeologia. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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3.1.5 OCORRÊNCIA DE FOGO E FENÔMENOS NATURAIS EXTREMOS 

Na litosfera e na atmosfera ocorrem fenômenos que podem ser classificados como eventos 

naturais extremos, os quais podem estar associados à dinâmica interna ou externa da Terra. 

O primeiro caso envolve os terremotos, maremotos e o vulcanismo e o segundo diz 

respeito aos fenômenos atmosféricos, como ciclones, tornados, nevascas, geadas, chuvas 

torrenciais, ondas de calor ou de frio (DIAS & HERRMANN, 2002). 

Os eventos extremos podem atuar de forma direta ou indireta. Neste último caso, são 

responsáveis pela deflagração de outros processos, como inundações, enxurradas e 

movimentos de massa. De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, volume Rio 

de Janeiro (UFSC – CEPED, 2013), os fenômenos naturais extremos ocorrem no Estado com 

as seguintes frequências: enxurradas (35%), inundações (26%), movimentação de massa 

(21%) e outros (estiagem e seca, erosões, alagamentos, granizo, chuvas intensas, vendavais 

e incêndios - 18%). 

Os dados de eventos extremos caracterizados como desastres são integrados pela SEDEC, 

por meio da informatização de processos e disponibilização de informações sistematizadas. 

A busca de informações sobre desastres ocorridos nos municípios da APAIGU resultou em 

uma listagem de 26 eventos entre 1940 e 2014. Destes eventos, a maioria foi registrada 

no Município de Duque de Caxias (54%, n=14), seguida de Nova Iguaçu (31%, n=8) e 

Belford Roxo (15%, n=4), conforme apresentado na Figura 3.25. 

Os desastres mais frequentes registrados pela SEDEC nestes três municípios estão 

relacionados a inundações (35%), enxurradas (27%), deslizamentos (11%) e alagamentos 

(8%), conforme a Figura 3.26. 

 
Fonte: SEDEC, 2016. 

Figura 3.25 – Número de desastres registrados nos municípios da APAIGU entre 1940 e 2014.  
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Fonte: SEDEC, 2016. 

Figura 3.26 – Tipos de desastres registrados nos municípios da APAIGU entre 1940 e 2014. 

Destaca-se que a base de dados destes eventos extremos não apresenta a localização 

específica dos mesmos, porém são indicativos oficiais dos tipos de eventos que comumente 

ocorrem na região. A seguir, o Quadro 3.11 apresenta a listagem dos desastres ocorridos 

nos três municípios de abrangência da APAIGU. 

Quadro 3.11 - Dados de eventos extremos em Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo entre 1940 

e 2014. 

Data do Evento Município Evento 

29/1/03 Belford Roxo Enxurradas 

3/6/03 Belford Roxo Enxurradas 

29/11/03 Belford Roxo Enxurradas 

29/11/03 Duque de Caxias Deslizamentos 

27/1/04 Belford Roxo Inundações 

5/2/04 Duque de Caxias Inundações 

27/11/06 Nova Iguaçu Enxurradas 

29/11/06 Belford Roxo Alagamentos 

29/1/07 Nova Iguaçu Enxurradas 

3/1/09 Nova Iguaçu Deslizamentos 

12/11/09 Duque de Caxias Inundações 

31/12/09 Duque de Caxias Inundações 

15/1/10 Belford Roxo Deslizamentos 

1/2/10 Belford Roxo Inundações 

6/4/10 Duque de Caxias Inundações 

3/1/13 Duque de Caxias Enxurradas 

18/3/13 Duque de Caxias Inundações 

12/6/13 Duque de Caxias 
Incêndios em plantas e distritos industriais, parques e 

depósitos 

2/9/13 Duque de Caxias Incêndios em aglomerados residenciais 
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Data do Evento Município Evento 

5/9/13 Duque de Caxias Alagamentos 

20/10/13 Duque de Caxias 
Incêndios em plantas e distritos industriais, parques e 

depósitos 

11/12/13 Belford Roxo Enxurradas 

11/12/13 Duque de Caxias Inundações 

11/12/13 Nova Iguaçu Inundações 

20/2/14 Duque de Caxias Transporte de produtos perigosos rodoviário 

8/12/14 Duque de Caxias Erosão de Margem Fluvial 

Fonte: SEDEC (2016). 

O Decreto Estadual n° 44.032/2013, que criou a APAIGU, destaca em seus objetivos a 

necessidade de controlar as cheias na região da APA e, portanto, as inundações 

enquadram-se com fatores de atenção primordial. A seguir são apresentadas informações 

sobre a ocorrência de fogo, deslizamentos e inundações na região da UC. 

OCORRÊNCIA DE FOGO 

Para o diagnóstico das ocorrências de queimadas e incêndios na área de abrangência da 

APA do Alto Iguaçu foram utilizados dados secundários obtidos do Monitoramento de 

Queimadas e Incêndios por Satélite em tempo quase real do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE, 2015), registros realizados pela Gestão Ambiental do AMRJ e 

levantamentos executados pelo INEA, através do gestor da APAIGU. 

O levantamento de focos de calor, no site do INPE foi realizado através de dados obtidos 

com o satélite de referência (AQUA UMD – Tarde). Para compor o histórico de queimadas, 

utilizou-se os dados para o período de outubro/2007 a setembro/2015 (histórico de oito 

anos). Destaca-se que a data inicial foi definida em função da alteração do satélite de 

referência, de 1999 a 09/agosto/2007 foi utilizado o NOAA-12, e a partir de então o AQUA 

UMD-T. 

Os dados levantados pela Gestão Ambiental foram registrados ao longo da atuação da 

equipe durante a supervisão de obras e execução de monitoramento no AMRJ, no período 

de janeiro/2013 a maio/2016. 

Para maior aproximação da realidade do local, buscou-se dados junto ao Gestor da APA. 

De acordo com o conhecimento que este possui da região e o acompanhamento das 

atividades desenvolvidas na APA, levando em consideração a cobertura do solo e locais 

com maior capacidade de propagação do fogo, foram apontados os pontos onde 

ocorreram queimadas no ano de 2016 (janeiro até maio) e áreas suscetíveis a queimadas. 

No Brasil, a maioria das queimadas têm causas antropogênicas e são realizadas com e sem 

autorização dos órgãos ambientais, esta última forma, caracteriza a prática ilegal. O homem 

é agente principal dessa situação preocupante, mesmo com leis e sanções criadas para 

coibir essa prática, os aspectos culturais arraigados, somados com atitudes irresponsáveis 

comprometem áreas enormes de terras, inclusive dentro de Unidades de Conservação. O 

fogo é considerado um dos principais agentes modificadores de comunidades vegetais, 
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ocorrendo comumente durante a estação seca tanto por causas naturais como por 

influência antrópica. 

As razões para execução de queimadas vão desde a limpeza e renovação de pastagens, 

desmatamento, colheita manual de cana-de-açúcar até disputas fundiárias. Com mais de 

300.000 queimadas e nuvens de fumaça cobrindo milhões de km² detectadas anualmente 

através de satélites, o Brasil ocupa as primeiras posições entre os países poluidores (INPE, 

2015). No contexto local, as queimadas destroem a fauna e flora, empobrecem o solo, 

reduzem a penetração de água no subsolo e, em muitos casos, causam mortes e acidentes. 

Regionalmente, provocam poluição atmosférica, prejuízos à saúde da população e também 

alteram ou mesmo destroem ecossistemas. 

A tolerância ao fogo e à capacidade regenerativa após um evento de queima difere entre 

cada espécie de planta. Queimadas recorrentes podem, portanto, influenciar uma possível 

alteração nas comunidades vegetais que são impactadas, conforme afirmado por Frost & 

Roberson (1985) apud IBAMA (2009). 

As mudanças climáticas de larga escala, a consequente preocupação com o aquecimento 

global e a perda de biodiversidade são fatores que têm apontado a necessidade do 

entendimento das variáveis envolvidas na degradação ambiental de áreas nativas. Como o 

fogo está entre os elementos-chave desse processo, uma vez que interfere no equilíbrio 

ecossistêmico, é de extrema relevância a sistematização das informações sobre incêndios 

florestais.  

Especificamente em UCs, as causas dos incêndios florestais dependem principalmente do 

contexto socioeconômico da região da UC e das principais atividades em seu entorno 

direto. No caso da APA do Alto Iguaçu, por ser uma UC de uso sustentável, a propriedade 

da terra é privada e assim, o cuidado com o risco de incêndios é realizado diretamente 

pelos proprietários. O manejo e o controle também dependem destes, o que favorece o 

alerta mais participativo na prevenção dos incêndios. 

Desta forma, analisa-se o histórico de ocorrências de focos de queimadas na área da APA 

do Alto Iguaçu e seu entorno, buscando definir os locais de prioritária atenção e meios de 

combate a incêndios. 

De acordo com os dados de monitoramento do INPE (2015), na APAIGU e em sua área de 

abrangência, ao longo de oito anos (set/2007 a out/2015), foram identificados 15 focos de 

queimadas, sendo 07 no interior da APA e 08 na área de abrangência desta UC (Quadro 

3.12). Dentre os municípios em que a UC está inserida, Nova Iguaçu foi onde mais 

ocorreram queimadas. 
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Quadro 3.12 - Focos de queimadas no período de 01/10/2007 a 31/09/2015. 

Ano 
Área da APA 

Área de Abrangência 
Nova Iguaçu Belford Roxo Duque de Caxias 

2007 0 0 2 0 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 1 2 0 3 

2011 0 0 0 2 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 1 0 0 2 

2015 0 0 1 1 

Fonte: Adaptado de INPE (2015). 

Como pode ser visto na Figura 3.27, no período histórico analisado (oito anos), as 

queimadas ocorreram principalmente durante o inverno. Durante a primavera e verão 

foram registradas apenas três ocorrências e no outono não houve registros. Vários são os 

fatores que podem explicar esse padrão, como o uso do solo, a variabilidade dos níveis de 

umidade e temperatura em cada estação do ano.  

Ao analisar-se as Normais Climatológicas do Brasil 1961 a 1990 - Precipitação acumulada 

mensal (mm), das estações meteorológicas do INMET que se localizam próximas à APA 

(INMET, 2015), verificou-se que, historicamente, os menores volumes de chuva incidem na 

região nos meses de maio a setembro, correspondente à estação do inverno, o que 

contribui para a ocorrência de queimadas neste período e corrobora o panorama 

apresentado pela Figura 3.27. 

A distribuição mensal dos focos de queimadas na APA e na área de abrangência, no 

período de análise, está apresentada na Figura 3.28. Salienta-se que não foram registrados 

focos de incêndios nos períodos não apresentados nesse gráfico. 

 

 
Fonte: Adaptado de INPE (2015). 

Figura 3.27 – Número de focos de calor em cada estação do ano.  
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Fonte: Adaptado de INPE (2015). 

Figura 3.28 – Distribuição mensal dos focos de queimadas na APA e na área de abrangência.  

A distribuição espacial de ocorrências históricas de queimadas, registradas pelo INPE está 

apresentada no Mapa 3.13. Verificando os locais que apresentaram um maior número de 

queimadas registradas e consequentemente, com maior possibilidade de recorrência de 

incêndios, percebe-se que os focos de queimadas detectados estão distribuídos ao longo 

da APA e sua área de abrangência. 

Quanto aos dados levantados pela Gestão Ambiental do AMRJ, foram registrados 21 focos 

de incêndios na área de abrangência da APA, localizados na faixa de domínio do 

empreendimento e imediações da rodovia, principalmente nas proximidades de manchas 

urbanas. De acordo com os registros, os fatores que provocaram incêndios, na maioria das 

ocorrências, foram causas antrópicas como a queima de resíduos (SKILL, 2016). Os focos 

de queimadas estão distribuídos ao longo de toda a faixa de domínio do empreendimento, 

tornando esta, uma área de risco de ocorrência de incêndios (Mapa 3.13). 

Já com relação aos dados registrados pelo Gestor da APA sobre ocorrências de queimadas, 

no ano de 2016 (janeiro a maio), foram registrados cinco focos de incêndios, sendo dois 

no mês de março e três focos em maio. 

Sobre as áreas suscetíveis a ocorrência de incêndios florestais de acordo com informações 

do Gestor da APA, apontadas em função das atividades desenvolvidas na região, levando 

em consideração a cobertura do solo e locais com maior capacidade de propagação do 

fogo, são apontadas um total de 47 áreas distribuídas em todo o território da APA (Mapa 

3.14). 

Levando em consideração as fontes de dados pesquisadas, quanto ao histórico de 

queimadas na área de abrangência da APA, percebe-se um baixo número de registros e 

analisando temporalmente, não há recorrência de focos de incêndio em um mesmo local. 

A área de estudo está inserida no bioma Mata Atlântica, com clima bastante úmido, 

temperaturas elevadas e altas precipitações distribuídas durante o ano, características que 

favorecem a não ocorrência de incêndios. 

No Quadro 3.13, apresenta-se a localização e contato de órgãos e a infraestrutura de apoio 

ao combate a incêndios, caso ocorram queimadas na APA e imediações. 
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Quadro 3.13 - Instituições vinculadas à prevenção e ao combate a incêndios e principal infraestrutura de 

apoio na área de abrangência da APAIGU. 

Infraestrutura e Instituições de Apoio 

Órgão Endereço Telefone 

Defesa Civil - Duque de Caxias 
Rua Silva Fernandes, 120 - Parque 

Duque, RJ 
0800 023 0199 

Defesa Civil - Nova Iguaçu 
Avenida Governador Roberto Silveira, 

1221 Centro - Nova Iguaçu, RJ 
199 

Corpo de Bombeiros Militar - 14º GBM 
Av. Dr. Manoel Teles, 1767, Duque de 

Caxias, RJ 

(21) 2671-0561 / 

193 

Corpo de Bombeiros Militar - 4º GBM 
Avenida Governador Roberto da Silveira, 

1221, Bairro Moqueta, Nova Iguaçu, RJ 

(21) 3399-4636 / 

2667-2766 

Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 

Abastecimento de Duque de Caxias 

Alameda Dona Tereza, 03, bairro Jardim 

Primavera, Duque de Caxias, RJ 
(21) 2773-8520 

Secretaria de Urbanismo, Habitação e 

Meio Ambiente de Nova Iguaçu 

Rua Athaíde Pimenta de Moraes, 528, 

bairro Centro, Nova Iguaçu, RJ 
(21) 2666-4961 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Saneamento 

Avenida Atlântica, 1520, bairro Vila Maia, 

Belford Roxo, RJ 
(21) 3663-7892 

ICMBio/Rebio Tinguá 
Estrada do Comércio, 3400, bairro 

Tinguá, Nova Iguaçu, RJ 
(21) 3767-7009 

GGPAR/INEA 
Avenida Marechal Floriano, 45, bairro 

Centro, Rio de Janeiro, RJ 
(21) 2334-9417 

Caso haja incêndio de grande intensidade, em floresta densa e em locais de difícil acesso 

para ações de combate ao fogo, estas poderão ocorrer por método aéreo, usando aviões 

e helicópteros adaptados para tais finalidades. Os locais propícios para a captação de água 

por helicóptero são propostos no Quadro 3.14 e localização exposta no Mapa 3.13. 

 

Quadro 3.14 - Locais sugeridos para captação de água por helicóptero. 

Identificação Curso Hídrico 
Coordenada UTM 

E N 

Cap. 01 Rio da Bota 666664 7487749 

Cap. 02 Rio Iguaçu 669275 7489104 

Cap. 03 Rio Capivari 671893 7495043 

Cap. 04 Canal Tinguá 665987 7496178 
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Mapa 3.13 - Focos de Queimadas Registrados. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Mapa 3.14 – Áreas Suscetíveis a Ocorrência de Incêndios. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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ÁREAS SUSCETÍVEIS A DESLIZAMENTOS DE MASSA 

Os movimentos gravitacionais de massa são processos naturais com potencial de geração 

de desastres. A predisposição a movimentos de massa está relacionada à geomorfologia, 

geologia, clima, hidrologia e vegetação da região, e a deflagração, em geral, decorre de 

eventos de chuva ou da ação antrópica (modificação de encostas, vibração do terreno, 

etc.). Deslizamentos de massa, corrida de massa, rastejos e quedas, tombamentos e 

rolamento de matacões são tipos de movimentos de massa. O deslizamento de massa é o 

tipo mais recorrente no Estado do Rio de Janeiro, e, como visto anteriormente, é o 

movimento de massa mais frequente nos municípios que abrangem a APA. Também 

chamado de escorregamento, é um movimento caracterizado por velocidade alta, que em 

geral se desenvolve em encostas com declividade e amplitude média a alta. Geralmente é 

deflagrado por eventos de chuva intensa ou elevados índices pluviométricos acumulados, 

condicionados por fatores predisponentes intrínsecos aos terrenos (IPT/CPRM, 2014). 

Em virtude da diversidade geológica e geomorfológica da APAIGU e a intensa participação 

do componente climático de precipitação, foi elaborado um mapa de suscetibilidade aos 

movimentos de massa para a área da APA, visando identificar áreas mais propensas à 

erosão e, consequentemente, áreas de risco geológico. 

O mapeamento de suscetibilidade aos movimentos de massa está baseado na metodologia 

apresentada por Pinto et al. (2015), que se vale de métodos de avaliação multicritério 

através de média ponderada ordenada. Este método leva em consideração as 

condicionantes do meio físico que compõem a área de estudo: 

❖ Declividade do terreno; 

❖ Forma das vertentes; 

❖ Altitude; 

❖ Litologia; 

❖ Tipos de solo; 

❖ Uso do solo e cobertura vegetal. 

A análise é classificada como estatística, pois utiliza critérios de combinação destes fatores 

ambientais, partindo do pressuposto que a correlação entre os condicionantes de 

instabilidade das vertentes explica a distribuição destes no espaço. 

O material utilizado para elaboração da carta de suscetibilidade a deslizamentos de massa 

se constitui, basicamente, num conjunto de dados e informações composto por base 

cartográfica georreferenciada, formada por planos de informações das características físico-

naturais e de uso da terra da área de estudo. Para isso, foram utilizadas as seguintes bases 

cartográficas: 

❖ Base Cartográfica IBGE/SEA na escala 1:25.000. A partir desses dados, serão 

extraídos: modelo digital de elevação, declividade, curvatura do terreno e 

mapa hidrográfico; 
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❖ Base cartográfica com informações de solos na escala 1:100.000 utilizada 

para elaboração do diagnóstico ambiental da APA; 

❖ Mapa compilado de classes litológicas disponibilizado pela CPRM (Geologia 

e recursos minerais da folha Baía de Guanabara SF.23-Z-B-IV, Estado do 

Rio de Janeiro escala 1:100.000). 

A metodologia adotada para a modelagem das áreas suscetíveis a deslizamentos de massa 

é apresentada no ANEXO 8. 

A partir do mapeamento elaborado, é possível verificar que as encostas das colinas, morros 

e serras são as áreas com maior suscetibilidade a deslizamento de massa. A comparação 

entre as classes de relevo do mapa de geomorfologia e o mapeamento da suscetibilidade 

a deslizamentos de massa permite estabelecer uma correlação aproximada entre o risco e 

a geomorfologia. As Planícies Fluviais e Flúvio-Marinhas representam áreas de risco nulo, 

enquanto as colinas e morros apresentam geralmente risco baixo a intermediário. As áreas 

de maior risco a deslizamento estão no domínio de serras, tanto isoladas quanto em serras 

escarpadas. Na área da APA, a Serra dos Órgãos apresenta o conjunto de maior risco, 

localizada na porção norte da APAIGU. 

 



 

  185 

Mapa 3.15 – Áreas Suscetíveis a Deslizamento de Massa. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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ÁREAS SUSCETÍVEIS A INUNDAÇÕES 

As inundações são caracterizadas pela elevação temporária do nível de água em relação 

ao leito regular do canal. Normalmente são ocasionadas pelo aumento da vazão, 

provocado por eventos chuvosos de longa duração e elevados índices pluviométricos 

acumulados. No decorrer desse processo a água em excesso irá ocupar a planície aluvial 

atual (várzea), podendo alcançar terraços fluviais antigos ou outros terrenos mais elevados, 

situados nos flancos das encostas adjacentes (IPT/CPRM, 2014).  

As inundações são resultado de diversos fatores que interferem na formação dos 

escoamentos e em sua propagação ao longo da bacia hidrográfica de contribuição 

(PINHEIRO, 2007), estando relacionadas às características geológicas, topográficas e 

morfológicas das bacias.  

A suscetibilidade a inundações comumente é abordada de duas maneiras: relacionada às 

engenharias, a partir de conceitos de hidrologia e hidráulica, envolvendo modelos chuva-

vazão para simulação do comportamento do escoamento no canal ou na planície de 

inundação, ou em uma abordagem descritivo-qualitativa, relacionada aos componentes do 

meio físico, como tipo de solo, formas do relevo e cobertura vegetal (IPT/CPRM, 2014).  

A abordagem aqui adotada é a descritivo-qualitativa, apresentada com base na carta de 

susceptibilidade a movimentos de massa e inundações elaborado pelo IPT/CPRM (2014). A 

metodologia utilizada para elaboração desta carta apoia-se nas características geológicas, 

topográficas e morfológicas das bacias que estão relacionadas ao transbordamento do 

nível da água por ocasião de chuvas intensas (IPT/CPRM, 2014). 

A figura 3.29 apresenta o fluxograma do processo de elaboração do mapeamento de 

suscetibilidade a inundações (IPT/CPRM, 2014). Na Etapa 1 é feita a identificação da 

suscetibilidade das bacias a partir dos índices morfométricos e na Etapa 2 são 

espacializados os graus de suscetibilidade a partir da aplicação do modelo denominado 

HAND (Height Above Nearest Drainage). Por fim, na terceira etapa são relacionadas as 

informações obtidas nas outras etapas, aplicando o recorte do zoneamento para áreas de 

planícies e terraços.  

A adequação do mapeamento aos objetivos e à escala do plano de manejo foi validada a 

partir de modelagens utilizando a metodologia HAND realizadas na escala 1:2.000, 

informações e experiências do Projeto Iguaçu (COPPETEC, 2013) e dados históricos da 

ocorrência de cheias e inundações (CÂMARA METROPOLITANA, 2018).  
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Fonte: Adaptado de IPT/CPRM, 2014. 

Figura 3.29 - Fluxograma das três etapas básicas executadas para fins de análise, classificação e 

zoneamento da suscetibilidade a inundações na APAIGU. 

O Mapa 3.16a, exibe o mapeamento do IPT/CPRM, apresentando as áreas suscetíveis a 

inundações e caracterizando estas áreas em áreas de alta, média e baixa suscetibilidade. 

Vale ressaltar que o mapa não indica as áreas com maior risco ou perigo, o que demandaria 

análises mais complexas, levando em conta outros fatores como urbanização, fenômenos 

climáticos e históricos, entre outros. O objetivo do mapeamento feito nesse trabalho é 

demarcar as áreas suscetíveis a inundações com base nas características do relevo no qual 

a área de abrangência está inserida.  

Assim, a partir da adoção dessa metodologia de base, em análise voltada para a área de 

estudo, verificou-se que a planície aluvial do rio Iguaçu apresenta maior suscetibilidade à 

inundação na área da APAIGU, confirmando as necessidades intrínscecas nos objetivos de 

criação da APA, e que a área do município de Duque de Caxias possui maior área com 

suscetibilidade alta, quando comparado aos municípios de Nova Iguaçu e Belford Roxo. 
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Mapa 3.16a –Áreas Suscetíveis a Inundações. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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ÁREAS SUSCETÍVEIS A ENXURRADAS 

As enxurradas são fenômenos bruscos e de curta duração, que ocorrem por ocasião de 

chuvas intensas. Possuem capacidade de arraste, com elevado potencial de impacto 

destrutivo, ocorrendo, geralmente, junto com corridas de massa (IPT/CPRM, 2014). 

Considerando que a APAIGU possui histórico de ocorrência desse fenômenos, sobretudo 

em sua porção nordeste, no município de Duque de Caxias, foi incorporado a este plano 

o mapeamento de suscetibilidade a enxurradas (Mapa 3.16b), produzido no âmbito das 

Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações descritas 

por IPT/CPRM (2014), para. 

Os critérios utilizados para a identificação das áreas suscetíveis a enxurradas foram os 

seguintes (IPT/CPRM, 2014): 

❖ Unidades de relevo serrano e/ou morros altos;  

❖ Amplitude > 300 metros; e 

❖ Bacias de drenagem com Área < 10 km². 

Os critérios foram aplicados para cada região analisada, a partir dos dados e modelos 

disponíveis, e lançados sobre o zoneamento de suscetibilidade a movimentos gravitacionais 

de massa, uma vez os processos são correlacionados. O resultado perimite a identificação 

das áreas que, relativamente às demais, apresentam alta suscetibilidade à geração dos 

processos de enxurrada (IPT/CPRM, 2014).  

Uma vez que o estudos apresentado ressaltou que a trajetória e o raio de alcance desses 

processos não são passíveis de cálculo preciso e de representação cartográfica adequada, 

em razão dos dados disponíveis e da escala de referência adotada, foram realizadas 

medições da largura das áreas afetadas por enxurradas no passado, a partir da utilização 

de imagens de satélite de alta resolução, com destaque para o ano de 2013. Foi possível 

identificar que, em geral, as áreas afetadas não ultrapassam as áreas de preservação 

permanente de faixas marginais, conforme definição do art. 4 da Lei 12.651/2012. Embora 

rudimentar, essa análise reforça a extrema importância de, no mínimo, se conservar e 

restaurar as áreas de preservação permanente na APAIGU, para evitar a ocorrência desses 

desastres que põem em risco a saúde e a vida da população. 
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Mapa 3.17.b –Áreas Suscetíveis a Enxurradas. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Mapa 3.18 –Áreas Suscetíveis a Enxurradas. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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4 FATORES BIÓTICOS 

4.1.1 VEGETAÇÃO 

BIOMA MATA ATLÂNTICA 

A APA do Alto Iguaçu apresenta diferentes fitofisionomias e está inserida dentro do Bioma 

Mata Atlântica, considerada um hotspot para conservação da biodiversidade 

(CONSERVATION INTERNATIONAL BRASIL, 2005), ou seja, é uma região de alto interesse 

conservacionista, em função da histórica perda de habitat e do alto grau de endemismo 

das espécies da flora e fauna. A Mata Atlântica é representada por vários tipos de 

vegetação, distribuídos ao longo de três países: Brasil, Argentina e Paraguai. No Brasil, a 

Mata Atlântica tem níveis excepcionais de biodiversidade, que estão sob enorme pressão. 

Um grande número da população brasileira vive nesse hotspot, desenvolvendo muitas 

atividades econômicas que necessitam desses ecossistemas, mediante a exploração de 

plantas e animais silvestres para alimentação, combustível, vestuário, remédio e abrigo. 

Infelizmente, a Mata Atlântica é provavelmente o ecossistema mais devastado e mais 

seriamente ameaçado do planeta. Uma longa história de exploração dos recursos eliminou 

a maioria dos ecossistemas naturais, restando menos de 8% da sua extensão original da 

floresta (PINTO & BRITO, 2005). Esta exploração está fortemente ligada à época da 

colonização, já que esta foi iniciada na região litorânea do país, onde foram estabelecidos 

os primeiros povoados (SIMÕES & LINO, 2002). 

O Bioma Mata Atlântica é composto por um conjunto de formações florestais e 

ecossistemas associados que inclui a Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, 

também denominada de Mata de Araucárias, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional 

Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de 

restingas, os campos de altitude, os brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. 

O conjunto de fitofisionomias que forma a Mata Atlântica propiciou uma significativa 

diversificação ambiental, criando as condições adequadas para a evolução de uma 

comunidade rica em espécies animais e vegetais. É por este motivo que a Mata Atlântica 

é considerada atualmente como um dos biomas com valores mais altos de diversidade 

biológica do planeta (MMA, 2007). 

VEGETAÇÃO 

A APA do Alto Iguaçu corresponde a uma região com diferentes gradientes 

geomorfológicos que originalmente era revestida, em sua quase totalidade, pela formação 

classificada como Floresta Ombrófila Densa (VELOSO et al. 1991, 1992) ou Floresta Pluvial 

Atlântica (RIZZINI, 1979). Constituindo parte do grande bioma popularmente conhecido 

por Mata Atlântica (CÂMARA, 1991), esta formação vegetal encontra-se atualmente 

reduzida a manchas florestais disjuntas, concentradas nas regiões Sudeste e Sul do país, 

principalmente em locais de topografia acidentada, inadequados às atividades agrícolas, e 

nas Unidades de Conservação (LEITÃO-FILHO, 1987). 
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De um modo geral, consoante a terminologia de Veloso et al. (1991, 1992), os trechos 

florestais limitados à APA do Alto Iguaçu podem ser enquadrados na subformação 

altitudinal Terras Baixas (até 50 m de altitude), Submontana (50 a 500 m de altitude). 

Existem outros gradientes altitudinais em áreas adjacentes: Montana (500 a 1500 m) e Alto-

Montana (acima de 1500 m). Cabe ressaltar que estas faixas altimétricas representam tão 

somente linhas indicativas gerais dos tipos de formações encontradas, tendo em vista a 

diversidade de fatores bióticos e abióticos que podem influenciar localmente a vegetação. 

Adicionalmente, vários trechos podem apresentar características intermediárias, que se 

refletem na expansão de determinados elementos florísticos.  

No século XIX, em função das diversas expedições financiadas por monarquias europeias, 

diversos naturalistas e coletores notavelmente conhecidos percorreram trechos serranos 

nos arredores dos municípios que constituem a APA do Alto Iguaçu, destacando-se em 

particular a Serra da Estrela. Entre eles vale citar Martius, Saint-Hilaire, Langsdorff, Binot, 

Glaziou, Raddi, Riedel, Saldanha da Gama, Sellow, Warming, Sellow, Pohl e Beyrich (URBAN, 

1906). Mais recentemente, áreas como as serras das Araras, da Estrela e da Maria Comprida 

foram objeto de extensivas coletas por parte de pesquisadores como Dimitri Sucre e 

Gustavo Martinelli. Mesmo considerando o volume de plantas coletadas e da informação 

atualmente coligida em herbários, não há muitos estudos extensos relacionados à florística 

da região. Entre os escassos estudos desta natureza em áreas abrangidas pela APA do Alto 

Iguaçu, destacam-se os realizados por Martinelli (1984, 1989) e Martinelli & Vaz (1988). 

Alguns estudos enfocando a vegetação em áreas circunvizinhas à APA do Alto Iguaçu 

foram efetuados. Entre eles vale citar os de Rizzini (1954), Davis (1945) e Veloso (1945) 

para a Serra dos Órgãos, envolvendo mormente a área compreendida pelo Parque 

Nacional, e mais recentemente os estudos florísticos e fitossociológicos em trechos de 

Mata Atlântica realizados na Reserva Biológica do Tinguá (RODRIGUES, 1996), na extinta 

Estação Ecológica Estadual do Paraíso, atualmente parte do Parque Estadual dos Três Picos 

(PROGRAMA MATA ATLÂNTICA, 1992, 1993; KURTZ, 1994) e no município de Magé 

(GUEDES, 1988). 

Atualmente, grande parte do território da APA encontra-se bastante antropizado, com 

áreas de pastagens e agropecuária (Figura 4.1), sendo a maioria dos remanescentes 

florestais de vegetação secundária, com áreas visíveis de distúrbios pretéritos. A porção 

norte da APA, na região montanhosa, ainda constitui uma vegetação atlântica típica, de 

vegetação densa, sendo uma das poucas áreas remanescentes que se encontra em estágio 

médio e avançado de regeneração (Figura 4.2). Além destas, algumas matas ciliares ainda 

estão presentes, auxiliando na conectividade dos habitats (Figura 4.3), mas a maioria está 

descaracterizada (Figura 4.4), principalmente em função da ocupação urbana. Além disto, 

a implantação de rodovias (Figura 4.5) e linhas de transmissão (Figura 4.6) auxiliam na 

descaracterização da vegetação. 
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.1 - Área antropizada usada para 

agropecuária.  

 

Figura 4.2 – Vegetação em estágio avançado de 

regeneração, em região montanhosa. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.3 - Vegetação de mata ciliar, no rio 

Saracuruna.  

Figura 4.4 - Mata ciliar descaracterizada por 

influência antrópica, no rio Capiuzni, em Xerém. 

 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.5 - Vegetação na borda da rodovia BR-

493 (Arco Metropolitano). 

Figura 4.6 - Linhas de transmissão junto à 

vegetação de Mata Atlântica. 

A classificação apresentada no Mapa 4.1 considerou apenas a formação Floresta Ombrófila 

Densa e seus estágios sucessionais, sem suas divisões altitudinais. Os fragmentos de 
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vegetação em regeneração foram classificados considerando a composição florística e, 

principalmente, o porte estrutural, seguindo parâmetros estabelecidos na Resolução 

CONAMA 006/1994, sobre os estágios sucessionais da vegetação no Estado do Rio de 

Janeiro. Cerca de 40% do território a APA é constituído de cobertura vegetal. 
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Mapa 4.1 - Cobertura Vegetal. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Em relação à vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, a formação 

compreende 18% da área da APA, sendo evidente principalmente nas regiões de baixada, 

sem influência fluvial, e nas encostas dos morros. A vegetação predominante é de porte 

herbáceo-arbustivo, com indivíduos arbóreos não ultrapassando os 5 metros de altura, em 

média. As espécies predominantes neste estágio encontradas na APA são: assa-peixe 

(Vernonia polyanthes); cambará (Lantana camara); pindoba (Attalea humilis); pixirica 

(Clidemia hirta); samambaia-das-taperas (Pteridium aquilinuum); aroeira (Schinus 

terebinthifolius); maricá (Mimosa bimucronata) e diferentes espécies de embaúbas 

(Cecropia spp.) (Figura 4.7). 

A predominância de plantas arbustivas como a espécie popularmente conhecida como 

assa-peixe ocorre em áreas de baixada, próximo de áreas úmidas e campos antropizados, 

principalmente os localizados na Cidade dos Meninos, na porção sudoeste da APA (Figura 

4.8).  

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.7 - Predominância de assa-peixe 

(Vernonia polyanthes) em área de campo 

antropizado na Cidade dos Meninos, em Duque 

de Caxias/RJ.  

Figura 4.8 - Vegetação secundária em estágio 

inicial de regeneração, com ocorrência de 

embaúbas (Cecropia spp.) emergentes.  

Na porção sul da APA, próximo ao Bairro Parque Barão do Amapá, em Duque de Caxias, 

as formações de estágio inicial caracterizam-se pela presença dominante de maricá (Figura 

4.9) nas áreas planas, evidenciando um local com solo arenoso e de poucos nutrientes, ao 

passo que nas encostas superiores e topos de morros há maior diversidade florística e 

estrutural. 

Na região próxima à Fazenda São Bernardino, em Nova Iguaçu, alguns morros apresentam 

estágio inicial de regeneração (Figura 4.10), já em uma fase transicional para o estágio 

médio. No local as espécies predominantes neste estágio são o pau-candeia (Gochnatia 

polymorpha) e cambará (Lantana camara). Também há algumas embaúbas, que são 

emergentes e apresentam porte de estágio médio.  
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.9 - Adensamento de maricá (Mimosa 

bimucronata) próximo ao Parque Amapá. 

Figura 4.10 - Vegetação em estágio inicial em 

topo de morro, próximo a Fazenda São 

Bernardino, em Nova Iguaçu. 

Em relação à vegetação em estágio médio de sucessão secundária, que abrange 12% da 

APA, a formação está localizada principalmente nos topos e encostas dos morros, com 

grande parte delas contendo elementos florísticos de estágio inicial, mas com porte mais 

elevado. Essa formação é encontrada em parte dos morros localizados no Parque Barão 

do Amapá, Jardim Marambaia (Figura 4.11), São Lourenço, Mantiquira e Tabuleiro e São 

Bernardino (Figura 4.12), além das encostas mais baixas do Tinguá, na borda da Reserva 

Biológica.  

 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.11 - Aspecto da vegetação em estágio 

médio de regeneração, em morro localizado no 

Jardim Marambaia, em Nova Iguaçu/RJ.  

Figura 4.12 - Aspecto da vegetação em estágio 

médio de regeneração, em morro localizado 

próximo a Fazenda São Bernardino, em Nova 

Iguaçu/RJ.  

A vegetação em estágio avançado de regeneração está distribuída predominantemente nas 

escarpas dos morros localizados na Borda do Tinguá, na área limítrofe da Reserva Biológica, 

que abrange os bairros Tinguá (Figura 4.13) e Xerém, em Duque de Caxias/RJ (Figura 4.14). 
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Outros fragmentos menores estão localizados nos topos de morros localizados no bairro 

São Lourenço, em Duque de Caxias/RJ. A diversidade florística e estrutural é maior nesta 

área, com indivíduos arbóreos com altura média superior a 20 metros. Além do porte 

elevado de elementos florísticos dos estágios anteriores, há palmeiras emergentes, 

principalmente o palmito-juçara (Euterpe edulis). A formação ocupa 9% da área da APA. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.13 – Aspecto da vegetação em estágio 

avançado de regeneração, nos morros localizados 

na zona de amortecimento da Rebio Tingua, em 

Tinguá, Nova Iguaçu. 

Figura 4.14 – Aspecto da vegetação em estágio 

avançado de regeneração, nos morros localizados 

na zona de amortecimento da Rebio Tingua, em 

Xerém, Duque de Caxias.  

FLORA 

Estima-se que a Mata Atlântica abriga mais de 20.000 espécies de plantas vasculares, sendo 

que a metade delas é exclusiva para o Bioma (CONSERVATION INTERNATIONAL BRASIL, 

2005). 

Para o Estado do Rio de Janeiro, são catalogadas para a flora fluminense um total de 8.214 

espécies, subespécies e variedades, sendo 1.119 de Briófitas, 573 de Samambaias e Licófitas, 

duas de Gimnospermas e 7.181 de Angiospermas (BAUMGRATZ et. al., 2014). 

Conforme apresentado no ANEXO 9 – FLORA, a compilação de estudos obtidos para Área 

de Abrangência da APA de Nova Iguaçu, considerando as Unidades de Conservação 

circundantes e estudos correlatos, foram identificados o total de 3.062 espécies da flora, 

de potencial ocorrência para a área da APA (Figura 4.15 à Figura 4.20). 

Foram considerados a lista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (BAUMGRATZ et. al., 2014) 

para os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Além deste, foram 

considerados espécies da flora listados nos Planos de Manejo da APA Estadual de Macaé 

de Cima; Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que também realizaram levantamentos 

secundários de dados históricos, como Rizzini (1954), Davis (1945) e Veloso (1945) para a 

Serra dos Órgãos e Plano de Manejo da Reserva Biológica do Tinguá. Também foram 

listadas as espécies da publicação de 2018, Lista de flora das Unidades de Conservação 

Estaduais do Rio de Janeiro, realizada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Maurenza, 

et al., 2018). Neste trabalho foi feito um levantamento dos estudos botânicos e dos 

registros de ocorrência (coletas botânicas) realizados dentro dos limites da APAIGU. 

Considerando que na obtenção destas listagens possa ter havido sinonímias, a 
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nomenclatura botânica foi verificada através de ferramenta online de padronização de 

nomes de plantas (BOYLE et. al., 2013, The Taxonomic Name Resolution Service [Internet]). 

A classificação taxonômica seguiu a regra do APG III (THE ANGIOSPERM PHYLOGENY 

GROUP, 2009). 

 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.15 – Bromélia (Vriesea gigantea) 

localizado em indivíduo arbóreo no Bairro 

Tinguá, em Nova Iguaçu/RJ.  

Figura 4.16 – Embaúba (Cecropia glaziovii) 

localizado no Bairro Tinguá, em Nova Iguaçu/RJ.  

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.17 - Dormideira (Mimosa pudica) 

localizado no Bairro Tinguá, em Nova Iguaçu/RJ.  

Figura 4.18 - Mangueira (Mangifera indica), 

espécie arbórea exótica encontrada em 

abundância no Bairro Jardim Marambaia, em 

Nova Iguaçu/RJ.  
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.19 – Samambaia-das-taperas (Pteridium 

aquilinuum) localizado na Cidade dos Meninos, 

em Duque de Caxias/RJ. 

Figura 4.20 – Assa-peixe (Vernonia polyanthes) 

espécie herbácea encontrada com abundância na 

Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias/RJ. 

Considerando a última lista da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2014), 104 

espécies de potencial ocorrência são ameaçadas nos municípios de abrangência da APA e 

Unidades de Conservação vizinhas, sendo que 45 espécies estão na categoria Vulnerável, 

50 estão na categoria Em Perigo e 9 espécies são classificados como Criticamente em 

Perigo. A lista de flora endêmica do Estado do Rio de Janeiro foi utilizada, com 07 espécies 

endêmicas ameaçadas de extinção do Estado do Rio de Janeiro e uma espécie endêmica 

para o Estado. 

Em relação às 104 espécies ameaçadas de potencial ocorrência, foram acessados os dados 

de herbários para evidenciar a coleta destas espécies no território da APA. Os dados foram 

obtidos no site do GBIF (GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY, 2016) e também 

da lista de flora das Unidades de Conservação Estaduais do Rio de Janeiro (Maurenza, et 

al., 2018).  No total, 14 espécies de 12 famílias, totalizando 35 registros foram obtidos, 

demonstrando os locais de maior diversidade de espécies (Mapa 4.2). 

No Quadro 4.1 são listados os indivíduos encontrados na área de abrangência. 

Quadro 4.1 – Espécies ameaçadas de extinção com maior ocorrência na APA. 

Código Mapa Família Espécie Localidade 

A Melastomataceae Bertolonia leuzeana Reserva Cedae 

A Poaceae Diandrolyra tatianae Reserva Cedae 

B Lauraceae Mezilaurus navalium Rebio Tinguá 

C Bignoniaceae Tabebuia cassinoides Rebio Tinguá 

D Gesneriaceae Besleria umbrosa Reserva da Petrobras 

E Rubiaceae Rudgea jasminoides Reserva da Petrobras 

F Bignoniaceae Tabebuia cassinoides Reserva da Petrobras 

F Gesneriaceae Besleria umbrosa Reserva da Petrobras 

F Gesneriaceae Besleria umbrosa Reserva da Petrobras 

F Gesneriaceae Besleria umbrosa Reserva da Petrobras 
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Código Mapa Família Espécie Localidade 

F Lauraceae Ocotea tabacifolia Reserva da Petrobras 

F Lauraceae Ocotea odorifera Reserva da Petrobras 

F Lauraceae Ocotea odorifera Reserva da Petrobras 

F Lauraceae Ocotea tabacifolia Reserva da Petrobras 

F Marantaceae Ischnosiphon ovatus Reserva da Petrobras 

F Lauraceae Ocotea odorifera Reserva da Petrobras 

F Malpighiaceae Heteropterys crinigera Reserva da Petrobras 

F Lauraceae Ocotea tabacifolia Reserva da Petrobras 

F Marantaceae Ischnosiphon ovatus Reserva da Petrobras 

F Lauraceae Ocotea tabacifolia Reserva da Petrobras 

F Lauraceae Ocotea odorifera Reserva da Petrobras 

F Lauraceae Ocotea tabacifolia Reserva da Petrobras 

F Malpighiaceae Heteropterys crinigera Reserva da Petrobras 

G Lauraceae Ocotea odorifera Rebio Tinguá 

H Gesneriaceae Besleria umbrosa Reserva da Petrobras 

I Fabaceae Tachigali beaurepairei Rebio Tinguá 

I Fabaceae Tachigali beaurepairei Rebio Tinguá 

J Fabaceae Tachigali beaurepairei Rebio Tinguá 

J Fabaceae Tachigali beaurepairei Rebio Tinguá 

K Gesneriaceae Besleria umbrosa Rebio Tinguá 

K Gesneriaceae Besleria umbrosa Rebio Tinguá 

K Lauraceae Ocotea odorifera Rebio Tinguá 

K Lauraceae Ocotea odorifera Rebio Tinguá 

K Lauraceae Ocotea odorifera Rebio Tinguá 

L Lauraceae Ocotea odorifera Rebio Tinguá 

M Lecythidaceae Couratari pyramidata Rebio Tinguá 

N Myristicaceae Virola bicuhyba Rebio Tinguá 

O Myrtaceae Eugenia vattimoana Rebio Tinguá 

O local com maior ocorrência de registro de espécies ameaçadas (20 registros) encontra-

se em uma Reserva da Petrobras, próxima à Refinaria Duque de Caxias (REDUC) em Duque 

de Caxias, próximo ao limite nordeste da APA. (Códigos no mapa D, E, F, H). Na Rebio do 

Tinguá houve 16 registros e na Reserva do Cedae, 2 registros. 

A família Lauraceae foi a melhor representada, com 15 registros. A espécie Ocotea odorifera 

(canela-sassafrás) obteve 9 registros, sendo cinco localizados na Reserva da Petrobrás e 4 

registros na Rebio do Tinguá. Besleria umbrosa, representante da família Gesneriaceae, 

obteve 7 registros, cinco localizados na Reserva da Petrobrás e dois na Rebio do Tinguá. 

A Rebio do Tinguá (Códigos no mapa B, C, G, I, J, K, L) registrou 13 registros de 3 espécies. 

Tachigali beaurepairei (caingá) teve 4 registros, próximo à estrada do imperador, em Duque 

de Caxias, dentro do território da Rebio do Tinguá. Destaca-se que a espécie é endêmica 

do Estado do Rio de Janeiro (LIMA, 2012). As outras espécies encontradas na Rebio são 
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Tabebuia cassinoides (caixeta), Mezilaurus navalium (tapinhoá), Couratari pyramidata 

(canudo-de-pito), Virola bicuhyba (Bicuíba) e Eugenia vattimoana. 

A falta de registros das espécies ameaçadas dentro do território da APA evidencia que 

algumas áreas com fragmentos de vegetação, principalmente aquelas com estágio 

avançado e vegetação primária de Floresta Ombrófila Densa, devem ser alvo de pesquisa, 

para melhor conhecer a região e para fins de conservação da biodiversidade. 
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Mapa 4.2 – Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Em relação ao uso econômico, das 3.035 espécies de potencial ocorrência listadas, 336 

espécies apresentaram alguma forma de uso, seja medicinal (136 espécies), ambiental (214 

espécies), alimentício (65 espécies), artesanato (126 espécies) e ornamental (172 espécies). 

Em relação aos usos, cabe destacar: 

❖ Medicinal: espécies de uso medicinal, aromáticos, óleos essenciais, corantes, 

estimulantes, especiarias, biocida, insumos de indústria farmacêutica, 

cosméticos e apícola (para produção de própolis); 

❖ Ambiental: espécies utilizadas para fins de arborização, recuperação de 

áreas degradadas, madeira e combustível; 

❖ Alimentícia: espécies utilizadas como especiarias, grãos, corantes, melíferas, 

frutíferas, raízes e tubérculos, oleaginosas, forrageiras e aromatizantes, para 

fins de alimentação; 

❖ Artesanato: espécies utilizadas como fibras, corantes e madeira, para fins 

de artesanato; 

❖ Ornamental: espécies utilizadas para fins paisagísticos e ornamentais. 

A identificação destas espécies e a classificação dos usos foram obtidos através do relatório 

“Elaboração da Lista das Espécies da Flora de Importância Econômica da Região Sudeste 

Brasileira” (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2006). As espécies de interesse econômico podem 

ser alvo de manejo sustentável, principalmente aquelas com interesse medicinal e 

alimentício. Também devem ser alvo prioritário de manejo espécies com interesse 

ambiental, que podem ser utilizadas na recuperação de áreas degradadas e no aumento 

da diversidade em áreas em regeneração. 

Na região da APA, conforme relatado nas oficinas de diagnóstico participativo, há 

ocorrência de manejo de forma não-extensiva de palmito-juçara (Euterpe edulis), espécie 

ameaçada de extinção, e que tem conhecido uso alimentício, ambiental, medicinal e 

ornamental. O palmito-juçara pode ter seu manejo de produção aliado com outras culturas, 

como as frutas cítricas, abóbora e banana. Um bananal pode ter entre 500 a 800 indivíduos 

de palmito-juçara por hectare, por exemplo (FAVRETO et. al., 2005). 

Na região do bairro Tinguá, conforme Figura 4.21 foi encontrado o manejo não-extensivo 

de pupunha (Bactris gasipaes), uma palmeira que é usada como alternativa para a produção 

de palmito. A espécie apresenta vantagens para a produção em relação às outras palmeiras 

nativas, como o palmito-juçara (E. edulis), que é protegida legalmente e apresenta risco de 

extinção. Entre as principais vantagens, destaca-se a precocidade do corte, que pode ser 

realizado até 24 meses após o plantio, a qualidade do palmito, que é mais macio e 

saboroso, maior produção por área, e por ter vantagens ecológicas, podendo ser plantada 

a pleno sol, em áreas agrícolas e sistemas agroflorestais, sem causar danos as matas nativas 

(NEVES, 2007). 
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.21 - Plantio de pupunha (Bactris gasipaes) dentro da área da APA.  

 

Em relação às áreas de campo e de culturas, destaca-se nos municípios de Duque de Caxias 

e Nova Iguaçu a cultura da cana-de-açúcar, mandioca e banana (Figura 4.22 e Figura 4.23). 

Estas não são desenvolvidas de forma extensiva, e sim, em pequenas áreas pertencentes a 

pequenos produtores. 

Segundo o Censo Agropecuário de 2006, elaborado pelo IBGE, o município de Duque de 

Caxias tem 444 hectares de culturas permanentes e 434 hectares de culturas temporárias. 

No município foram produzidas 207 toneladas de banana, 18 toneladas de laranja, 968 

toneladas de cana-de-açúcar, 775 toneladas de mandioca, 11 toneladas de milho. Nova 

Iguaçu tem 268 hectares de culturas permanentes e 303 hectares de culturas temporárias. 

No município foram produzidas 444 toneladas de banana, 6 toneladas de café, 130 

toneladas de laranja, 1.134 toneladas de cana-de-açúcar, 1 tonelada de feijão e 867 

toneladas de mandioca. Já em Belford Roxo, há 29 hectares de lavoura permanente e 38 

hectares de lavouras temporárias. O município contabilizou a produção de 200 toneladas 

de cana-de-açúcar e 16 toneladas de mandioca (IBGE, 2006). Cabe salientar que esses 

dados correspondem não apenas ao território da APAIGU, mas a todo o território 

municipal.  
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.22 - Plantação de cana-de-açúcar 

localizado no Jardim Marambaia, em Nova 

Iguaçu/RJ. 

Figura 4.23 - Plantação de cana-de-açúcar e de 

banana na região do tabuleiro, em Duque de 

Caxias/RJ.  

 

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

A identificação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade brasileira é uma 

tarefa desafiadora e necessária para o cumprimento do Programa Nacional da Diversidade 

Biológica (PRONABIO), sendo uma demanda da Convenção sobre a Diversidade Biológica 

(CDB), da qual o Brasil é signatário. 

Entre 1997 e 2000, o Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 

Biológica Brasileira (PROBIO) apoiou a realização de um estudo mediante ampla consulta 

para a definição de áreas prioritárias para conservação nos biomas brasileiros. Essas áreas 

foram reconhecidas pelo Decreto Federal nº 5092, de 21 de maio de 2004 e instituídas 

pela Portaria nº 126 de 27 de maio de 2004 do MMA. A portaria prevê a revisão periódica 

pela Comissão Nacional de Biodiversidade (CONABIO), em prazo não superior a 10 anos, 

devido à dinâmica do avanço do conhecimento e das condições ambientais. 

Em 2007, através da Portaria MMA nº 9, de 23 de janeiro de 2007, houve uma revisão das 

áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade brasileira, constituindo o último 

instrumento neste sentido. 

As Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade são classificadas em duas 

categorias: 

❖ Importância Ecológica: Considera fatores bióticos, biodiversidade, 

endemismo e ocorrência de espécies ameaçadas de extinção. Ela é 

subdividida nas classes “Alta”, “Muito Alta” e “Extremamente Alta”. 

❖ Prioridade de Ação: Considera o grau de estabilidade, fatores de ameaça e 

as oportunidades de ação que a área proporciona. Ela é subdividida nas 

classes “Alta”, “Muito Alta” e “Extremamente Alta”. 
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No total, foram encontradas cinco áreas prioritárias para Conservação, sendo todas 

classificadas para o Bioma Mata Atlântica, encontradas dentro do limite da Área de 

Abrangência da APA do Alto Iguaçu. As unidades serão apresentadas por ordem 

alfanumérica crescente do código da Área Prioritária.  

O Quadro 4.2 apresenta a descrição das áreas prioritárias, sendo suas localizações 

apresentadas no Mapa 4.3 e Mapa 4.4. 

 



 

  213 

Quadro 4.2 – Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade na região da APAIGU. 

Código 
Área 

Prioritária 
Descrição Localização 

Importância 

Ecológica 

Prioridade 

de Ação 
Ações previstas 

Ma239 
Borda Sul 

do Tinguá 

Esta área prioritária localiza-se predominantemente no 

município de Duque de Caxias/RJ, tem 149 km² e foi 

classificada como prioritária para conservação por apresentar 

características de Floresta de Baixada, ambiente fortemente 

explorado devido ao uso do solo antrópico. Expansão urbana, 

caça predatória, turismo desorganizado, agricultura e pecuária 

constituem as ameaças para a área. Além da vulnerabilidade 

dos ambientes florestais de baixada, a conectividade destes 

habitats, o turismo ecológico e rural constitui as oportunidades 

para área. 

Dentro do 

limite da 

APA Alto 

Iguaçu 

Muito alta Alta 

Recuperação de Área 

Degradada; 

Criação de 

mosaicos/corredores; 

Fomento às atividades 

econômicas sustentáveis; 

Fiscalização; 

Educação Ambiental. 

Ma245 
Borda do 

Tinguá 

Esta área prioritária localiza-se predominantemente no 

município de Duque de Caxias/RJ, tem 161 km² e foi 

classificada como prioritária para conservação por ser um 

remanescente de Mata Atlântica. Esta área constitui uma área 

contínua à Unidade de Conservação de Proteção Integral 

(REBIO do Tinguá). A invasão de espécies exóticas, 

agropecuária, caça e a expansão urbana constituem as ameaças 

para a área. 

Área de 

Abrangência 

da APA Alto 

Iguaçu 

Muito alta Muito alta 

Recuperação de Área 

Degradada; 

Criação de 

mosaicos/corredores; 

Fomento às atividades 

econômicas sustentáveis; 

Fiscalização; 

Educação Ambiental. 
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Código 
Área 

Prioritária 
Descrição Localização 

Importância 

Ecológica 

Prioridade 

de Ação 
Ações previstas 

Ma726 

APA do 

Gericinó-

Mendanha 

Esta área prioritária localiza-se no município do Rio de 

Janeiro/RJ, com área de 81 km² e foi classificada como área 

prioritária para conservação pela proximidade da área com 

centros de pesquisa, controle de fiscalização pela sociedade e 

com potencial para pesquisa e visitação. A pressão urbana, 

caça, incêndios e a fiscalização insuficiente são as ameaçadas 

para a área. 

Área de 

Abrangência 

da APA Alto 

Iguaçu 

Muito alta Muito alta 

Criação de Unidade de 

Conservação (Proteção 

Integral); 

Inventário Ambiental; 

Recuperação de Área 

Degradada; 

Manejo; 

Fiscalização; 

Educação Ambiental. 

Ma743 
REBIO do 

Tinguá 

Esta área prioritária localiza-se predominantemente no 

município de Duque de Caxias/RJ, com 252 km² e sua 

classificação como área prioritária se dá por ser um importante 

remanescente de Mata Atlântica, por ser constituída de 

vegetação florestal bem conservada, apresentar espécies de 

mamíferos de grande porte, ser área de pesquisa e pelos seus 

recursos hídricos. A caça, introdução de espécies exóticas, linhas 

de transmissão, ocupação irregular e visitação sem controle são 

as ameaças identificadas para a área. A principal ação a ser 

destacada é a regularização fundiária da Reserva. 

Área de 

Abrangência 

da APA Alto 

Iguaçu 

Extremamente 

alta 
Muito alta 

Recuperação de Espécies; 

Criação de 

Mosaicos/Corredores; 

Manejo; 

Fiscalização; 

Educação Ambiental. 
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Código 
Área 

Prioritária 
Descrição Localização 

Importância 

Ecológica 

Prioridade 

de Ação 
Ações previstas 

Ma750 

APA da 

Região 

Serrana 

de 

Petrópolis 

Esta área prioritária localiza-se predominantemente no 

município de Duque de Caxias/RJ, com 519 km², e sua 

classificação como área prioritária se dá pela sua beleza cênica, 

recursos hídricos, constituir zona de amortecimento para 

Unidades de Conservação e por ser corredor ecológico. A caça, 

expansão imobiliária, fogo e invasão por espécies exóticas 

constituem as principais ameaças para a área prioritária, que 

tem como principal prioridade de ação o controle de espécies 

exóticas invasoras. 

Área de 

Abrangência 

da APA Alto 

Iguaçu 

Extremamente 

alta 
Muito alta 

Recuperação de Espécies; 

Criação de 

Mosaicos/Corredores;Manejo; 

Fomento às atividades 

econômicas sustentáveis; 

Fiscalização; 

Educação Ambiental. 
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Mapa 4.3 - Áreas Prioritárias para Conservação – Importância Biológica. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Mapa 4.4 - Áreas Prioritárias para Conservação – Prioridade de Ação. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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ZONA DE RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), cuja área foi reconhecida pela UNESCO, 

em seis fases sucessivas entre os anos de 1991 e 2008, foi a primeira unidade da Rede 

Mundial de Reservas da Biosfera declarada no Brasil. É a maior reserva da biosfera em área 

florestada do mundo, com cerca de 78.000.000 hectares, sendo 62.000.000 em áreas 

terrestres e 16.000.000 em áreas marinhas, nos 17 estados brasileiros onde ocorre a Mata 

Atlântica, o que permite sua atuação na escala de todo o bioma. 

Entre os objetivos da RBMA, pode-se citar a conservação da biodiversidade e dos demais 

atributos naturais da Mata Atlântica, inclusive a paisagem e os recursos hídricos; a 

valorização da sociodiversidade e do patrimônio étnico e cultural a ela vinculados; o 

fomento ao desenvolvimento econômico que seja social, cultural e ecologicamente 

sustentável; e o apoio a projetos demonstrativos, à produção e difusão do conhecimento, 

à educação ambiental e capacitação, à pesquisa científica e ao monitoramento nos campos 

da conservação e do desenvolvimento sustentável. 

A delimitação destas zonas ocorre através de 3 divisões, que são denominadas Áreas-

Núcleo, Zonas de Amortecimento e Zonas de Transição:  

❖ As Áreas-Núcleo são áreas destinadas à proteção integral, e geralmente 

são integradas por Unidades de Conservação já existentes. São numeradas 

mais de 700 Áreas-Núcleo na Mata Atlântica. 

❖ As Zonas de Amortecimento são áreas adjacentes às áreas-núcleo, onde 

são admitidas apenas algumas atividades que não resultem em impactos 

negativos para as áreas protegidas.  

❖ As Zonas de Transição não têm área rigidamente definida, porém envolvem 

as zonas de amortecimento e de núcleo, e destinam-se às atividades de 

educação ambiental, monitoramentos e integração da Reserva com o seu 

entorno, onde predominam áreas urbanas, rurais e industriais. 

A APA do Alto Iguaçu e sua área de abrangência possuem parte do seu território inserido 

na RBMA, sendo contempladas as três divisões acima descritas, em decorrência da sua 

vizinhança com as Unidades de Conservação do entorno, conforme mostra o Mapa 4.5 e 

Mapa 4.6.  

Na porção superior da APA, a RBMA engloba os limites das Unidades de Conservação do 

entorno, como a REBIO do Tinguá e PARNA Serra dos Órgãos. O município de Belford 

Roxo é o único que não está inserido dentro dos limites da RBMA.  

Ecorregiões 

O conceito Ecorregião foi cunhado por J. M. Crowley (1967) e introduzido no sistema de 

gerenciamento ambiental norte-americano por R. G. Bailey (1976, 1983, 1986, 1989). O 

conceito foi depois refinado com o projeto “Ecomap” (US FOREST SERVICE, 1993), 

recebendo ainda contribuições de Omernik (1987). Subsequentemente, o programa de 
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ciência da conservação do WWF-Estados Unidos desenvolveu a classificação ecorregional 

em mesoescala para a América Latina (DINNERSTEIN; et al., 1995) e iniciou um programa 

em mesma escala para todo o globo. 

A Região da APA do Alto Iguaçu e sua área de abrangência estão inseridas dentro da 

Ecorregião de Florestas Costeiras da Serra do Mar, conforme Mapa 4.7. A ecorregião 

compreende 127. 411 km2, 488 municípios distribuídos por 7 estados e com população de 

aproximadamente 49 milhões de pessoas (IBGE, 2007). 

A Ecorregião Serra do Mar possui a maior extensão de florestas atlânticas remanescentes, 

com destaque para os Estados de São Paulo, onde mais de 700.000 ha se encontram em 

unidades de proteção integral (uma única área, o PE da Serra do Mar, possui 315.000 ha), 

Paraná, com inúmeras UCs estaduais e particulares e Santa Catarina, onde áreas igualmente 

extensas se encontram preservadas, mas sem qualquer proteção legal adicional ao Código 

Florestal. Também é importante salientar o alto grau de conectividade da paisagem, com 

interligação de diversos fragmentos através das áreas de relevo escarpado, impróprias para 

o desenvolvimento de atividades produtivas (WWF, 2011). 

A determinação de padrões de distribuição da biota é de extrema importância para avaliar 

a representatividade e a eficácia do sistema de unidades de conservação de uma 

ecorregião, bem como identificar ameaças e oportunidades para a biodiversidade e definir 

estratégias para a sua conservação. Considerando a amplitude e as características abióticas 

da Ecorregião Serra do Mar, os padrões de distribuição são marcados pela ocorrência 

restrita de diversas espécies da flora e da fauna e a existência do gradiente altitudinal da 

Floresta Ombrófila Densa, claramente identificada na parte norte da APA do Alto Iguaçu 

(Mapa 4.7). 
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Mapa 4.5 - Zonas da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no RJ. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Mapa 4.6 - Zonas da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica na Área de Abrangência. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 

 





 

  227 

 

Mapa 4.7 - Ecorregiões. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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4.1.2 FAUNA 

A Mata Atlântica - um dos mais diversos biomas da superfície terrestre – com sua 

exuberante floresta e riqueza de espécies da fauna e flora, uma vez cobriu o litoral brasileiro 

e o Estado do Rio de Janeiro. Hoje restam poucos fragmentos ao longo da costa brasileira, 

muitos deles concentrados no RJ. O relevo peculiar - acidentado - associado a variações 

climáticas, e uma rica bacia hidrográfica (Paraíba do Sul), contribuíram para a evolução de 

uma paisagem diversa que engloba uma variedade de habitats (CÂMARA & COIMBRA-

FILHO, 2000). 

Esta variedade de habitats como matas de baixada, encosta e altitude, brejos, rios, lagos e 

lagunas, restingas e mangues favoreceram a existência de uma diversificada fauna. No 

Estado do Rio de Janeiro, a fauna de vertebrados inclui registros de 107 espécies de peixes 

continentais, 166 de anfíbios, 127 de répteis, 185 de mamíferos e 653 de aves (ALVES et 

al., 2000; ROCHA et al., 2004). Entre estas, 35 espécies de anfíbios, cinco de répteis e três 

de mamíferos são endêmicas (ROCHA et al., 2004). 

A lista da fauna ameaçada de extinção no Estado do Rio de Janeiro, publicada no ano de 

2000, revela que 37 espécies já se encontram provavelmente extintas. Entre os 

invertebrados, 40 espécies de invertebrados terrestres são listadas como ameaçadas de 

extinção, sendo que oito destas espécies, entre libélulas e borboletas, são consideradas 

provavelmente extintas na natureza (BERGALLO et al., 2000).  

A fauna é um componente fundamental para o funcionamento e evolução de comunidades 

e ecossistemas, tanto terrestres quanto aquáticos. Conhecer as espécies que compõem as 

comunidades biológicas de uma região, bem como identificar seu estado de conservação 

face às ameaças crescentes aos sistemas biológicos, é essencial para estabelecer medidas 

apropriadas para a preservação da biodiversidade. 

Este item tem como objetivo caracterizar a fauna de vertebrados e invertebrados da APA 

do Alto Iguaçu, traçando um diagnóstico que possa subsidiar as ações de planejamento 

desta UC. Neste diagnóstico foram consideradas espécies de vertebrados e invertebrados, 

tanto da fauna terrestre, quanto da fauna aquática. Entre os vertebrados, o levantamento 

incluiu os grupos de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Para invertebrados, o 

levantamento abrange coleópteros, lepidópteros e a macrofauna de invertebrados 

bentônicos (aquáticos). 

As informações utilizadas para compor este diagnóstico foram compiladas a partir de 

trabalhos publicados em revistas indexadas, livros e capítulos de livros, além de relatórios 

técnicos. Devido à relativa ausência de estudos conduzidos especificamente para a região 

que abrange a APA do Alto Iguaçu, parte das informações referentes à fauna são oriundas 

do Estudo de Impacto Ambiental e Relatórios de Gestão do Arco Metropolitano do Rio de 

Janeiro (CONCREMAT, 2007; SKILL, 2015). 

A caracterização da ictiofauna presente nos ecossistemas aquáticos da APA também foi 

baseada em dados bibliográficos e levantamentos realizados em corpos hídricos locais. 

Estudos conduzidos nas UCs que se encontram nos arredores da APAIGU, como a Reserva 
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Biológica do Tinguá, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e a Floresta Nacional Mário 

Xavier, também foram utilizados para o levantamento da fauna. 

A Serra do Tinguá é uma Reserva Biológica e corresponde a uma área de cerca de 28.000 

ha de Mata Atlântica. Três fisionomias florestais caracterizam a Serra do Tinguá: floresta de 

baixada, submontana e montana. Esta Unidade de Conservação faz limite ao norte com a 

APA do Alto Iguaçu, de forma que muitos dos estudos ali conduzidos forneceram 

importantes bases para caracterização da fauna da APA e elaboração de seu plano de 

manejo. 

A contiguidade entre a Rebio do Tinguá e a APA do Alto Iguaçu – também zona de 

amortecimento da Reserva Biológica do Tinguá – permite que a composição faunística da 

Rebio seja extrapolada para a região da APA. Apesar da região da APA ser ocupada, 

utilizada para diferentes fins, e já bastante alterada por ações antrópicas, no passado, as 

florestas destas unidades eram conectadas e, possivelmente, habitadas pelos mesmos 

conjuntos de espécies e suas populações. Esta proximidade também revela a importância 

da APA na composição de um mosaico de UCs na região, um corredor ecológico de Mata 

Atlântica, e sua relevância para a manutenção da diversidade.  

Apesar de configurar um importante remanescente da Floresta Atlântica, a Serra do Tinguá 

apresenta uma situação considerada bastante delicada (IBAMA, 2006). Caça e captura, e a 

descaracterização da vegetação fazem da fauna vulnerável, alterando sua composição a 

ponto de as comunidades não darem suporte a espécies especialistas. Segundo o Plano 

de Manejo da Rebio do Tinguá, as espécies ali encontradas são em sua maioria generalistas, 

de ampla distribuição e adaptadas a ambientes alterados pela ação do homem. Todavia, a 

reserva representa um refúgio para muitas das espécies da região, hoje isoladas e 

fragmentadas pela devastação que ocorreu na Baixada ao longo dos séculos, em função 

dos ciclos do café, da laranja e da urbanização desenfreada (IBAMA, 2006). 

INVERTEBRADOS TERRESTRES 

Estima-se que entre 96-110 mil espécies de invertebrados terrestres ocorram no Brasil, 

sendo os insetos aqueles que mais contribuem para esta diversidade: entre 80 a 

aproximadamente 109 mil espécies (LEWINSOHN & PRADO, 2005). Entretanto, somente 

parte desta imensa biodiversidade é conhecida. A estimativa para o Brasil é de que existam 

sete vezes mais espécies de invertebrados do que aquelas registradas atualmente 

(LEWINSOHN & PRADO, 2005). Esta ausência de conhecimento em relação à simples 

existência de espécies indica que, provavelmente, muitas espécies de invertebrados já 

desapareceram sem que ao menos fossem descritas como espécies.  

Este problema pode ser ainda maior na Mata Atlântica, onde diversos grupos da fauna e 

flora apresentam elevados valores de riqueza de espécies e taxas de endemismo. Este 

bioma concentra 89 (76%) das 130 espécies de invertebrados terrestres listadas como 

ameaçadas de extinção em 2004 (MACHADO et al., 2005). 

A APA do Alto Iguaçu está inserida no bioma Mata Atlântica, sendo sua vegetação original 

a Floresta Ombrófila Densa. Não existem inventários sistemáticos para os invertebrados 
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terrestres que ocorrem na região da APA, de forma que, para este diagnóstico, foram 

reunidas informações de estudos conduzidos na área da Reserva Biológica do Tinguá. Estes 

estudos englobam, principalmente, espécies da entomofauna da Rebio (FERRAZ et al., 2010; 

DA SILVA et al., 2014; FERRAZ, 2011). Certamente os táxons aqui citados representam uma 

parcela da diversidade de invertebrados terrestre que potencialmente ocorrem na APA do 

Alto Iguaçu.  

Da Silva et al. (2014), utilizando armadilhas para dípteros na Reserva do Tinguá, capturaram 

233 indivíduos representantes de 11 famílias distribuídas nas ordens Coleoptera, 

Hymenoptera e Orthoptera. A maioria dos insetos capturados (118) foram representantes 

da ordem Coleoptera (besouros), distribuídos nas famílias Staphylinidae (54,7%), Histeridae 

(13,91%), Cryptophagidae (12,17%), Silphidae (11,30%) e Scarabaeidae e Nitidulidae. 

Quanto aos representantes da ordem Hymenoptera (vespas, abelhas e formigas), as famílias 

amostradas foram Apidae (abelhas) (9%), Formicidae (formigas) (1%) e Vespidae (vespas) 

(90%). Além destas famílias, foram capturados indivíduos da família Tettigoniidae e 

Gryllacrididae, da ordem Orthoptera. Este estudo mostrou o efeito de borda sobre os 

parâmetros de abundância e de riqueza e diversidade das comunidades amostradas, sendo 

os maiores valores de abundância e diversidade registrados para os pontos com menor 

fragmentação florestal, e na borda, foi registrada a maior riqueza específica. As populações 

de invertebrados constituem um modelo ideal para se estudar o efeito de borda em 

fragmentos florestais, tendo em vista seu ciclo de vida curto e baixa resistência a alterações 

ambientais.  

Outro estudo conduzido para a Rebio do Tinguá avaliando o efeito de borda sobre a 

dipterofauna (moscas e mosquitos), especialmente sobre moscas da família Calliphoridae 

identificou 26 espécies para a reserva, distribuídas em 11 gêneros: Calliphora, Chloroprocta, 

Chrysomia, Cochiomya, Eumesembrinella, Hemilucilia, Huascaromusca, Laneela, 

Mesembrinella, Paralucilia e Lucilia (FERRAZ et al., 2010). A diversidade de artrópodes é 

relacionada à complexidade estrutural dos hábitats que oferecem maior disponibilidade de 

recursos às comunidades biológicas (VIEIRA & MENDEL 2002). É possível que espécies 

registradas neste estudo também ocorram na APA do Alto Iguaçu. Entretanto, a riqueza de 

invertebrados terrestres da APA provavelmente representa um subconjunto daquele 

presente em florestas bem conservadas como a da Rebio do Tinguá. 

A Figura 4.24 e Figura 4.25 ilustram algumas das espécies de invertebrados registrados 

para a APA do Alto Iguaçu. 
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Fonte: Diogo Luiz. 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

Figura 4.24 - Espécie Erotylus histrio da família 

Erotylidae, da ordem Coleoptera. 

Figura 4.25 - Vespa Agelaia angulata. 

INVERTEBRADOS AQUÁTICOS 

Assim como os ecossistemas terrestres, os ambientes aquáticos vivem uma era de 

profundas alterações decorrentes de impactos antropogênicos. Estes impactos estão 

associados ao crescimento da população humana e sua demanda incessante por recursos 

naturais (THORNE & WILLIAMS 1997; POMPEU et al., 2005). Uma das principais ferramentas 

para avaliar os efeitos de mudanças ambientais sobre os ecossistemas aquáticos são os 

bioindicadores (CALLISTO et al., 2002). Este conjunto de organismos responde às alterações 

ambientais com incrementos ou reduções na sua abundância local, mudanças no seu 

padrão de distribuição, ou através do acúmulo de toxinas e alterações de suas funções 

vitais (GALDEAN et al., 2001; ANDRÉA, 2008). Dessa forma, apontam a importância de 

impactos ambientais para o ecossistema em questão.  

Os organismos da macrofauna bentônica são utilizados como indicadores da qualidade 

ecológica para toda a biota aquática, uma vez que enfrentam condições ambientais 

extremas e respondem aos impactos de origem antrópica. Estes organismos têm tamanho 

superior a 0,25mm e habitam o sedimento de ambientes aquáticos continentais, 

colonizando uma série de microhabitats – restos de folhas, troncos, pedras, algas 

filamentosas – durante parte ou todo o seu ciclo de vida (CALLISTO et al., 2000; ANDRÉA, 

2008). Por serem em sua maioria sedentários ou de mobilidade reduzida, vivem associados 

ao sedimento, e suas populações são as primeiras a sofrer os impactos de atividades 

antrópicas. Além disso, o ciclo de vida longo, a amostragem fácil e de baixo custo e a 

grande diversidade taxonômica e identificação relativamente fácil, faz deste grupo de 

organismos uma ferramenta apropriada e acessível para monitoramentos ecológicos 

(FUSARI, 2006). 

As comunidades da macrofauna bentônica em riachos são representadas por nematódeos, 

anelídeos, moluscos, crustáceos e, predominantemente, formas juvenis de insetos. Entre os 

insetos as principais ordens são Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera e Diptera, esta 

última ordem representada sobretudo por organismos das famílias Chironomidae e 

Simuliidae (GILLER & MALMQVIST, 2004). A presença ou ausência e proporções de alguns 
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organismos, como insetos pertencentes às ordens Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, 

e à família Chironomidae, em comunidades de macroinvertebrados bentônicos, permite 

inferir a qualidade dos hábitats avaliados baseado no grau de tolerância à poluição destes 

organismos (CALLISTO et al., 2001). 

Diversos pontos de cursos d’água vem sendo monitorados nos limites da APA do Alto 

Iguaçu e entorno por pesquisadores da ONG Onda Verde, desde o ano de 2012 (Quadro 

4.3). Este monitoramento inclui tanto a avaliação de parâmetros físico-químicos da água, 

quanto a coleta de amostras do sedimento para bioindicadores, compreendendo a fauna 

de macroinvertebrados bentônicos. Ressaltamos que diversos pontos são amostrados e 

monitorados dentro destes rios, conforme mostrado no Mapa 4.8. 

As coletas sazonais para a avaliação destes rios e córregos permitiu o registro de uma série 

de táxons de invertebrados aquáticos – especificamente os macroinvertebrados de hábito 

bentônico – para a APA do Alto Iguaçu. No ANEXO 10 – FAUNA são listadas as ordens, 

famílias e gêneros registrados até o momento, bem como a ocorrência destes táxons ao 

longo dos quatro rios amostrados. 

 

Quadro 4.3 - Pontos de monitoramento da qualidade da água na APA do Alto Iguaçu e arredores. 

n Pontos Hábitat 

Referência 

1 Tinguá P1 Pedras 

2 Boa Esperança - Ponte Pedras 

3 Ana Felícia - Janjana Pedras 

4 Boa Esperança - Prainha Sedimentar 

5 Ana Felícia - Veterinário Sedimentar 

6 Ana Felícia - Ponte Sedimentar 

Impactado 

7 Tinguá P2 Pedras 

8 Iguaçu P2 Pedras 

9 Rio D'areia Pedras 

10 Tinguá P3 Sedimentar 

11 Boa Esperança P3 Sedimentar 

12 Iguaçu P3 Sedimentar 

13 Ana Felícia P3 Sedimentar 

Fonte: ONG Onda Verde. 
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Mapa 4.8 - Amostragem da Macrofauna Bentônica. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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As análises da composição das comunidades de macroinvertebrados bentônicos 

conduzidas por estes pesquisadores permite inferir sobre a qualidade dos pontos 

amostrados. Aqui, resumimos a análise e apresentamos o resultado para cada um dos rios: 

Boa Esperança, Ana Felícia e Tinguá. 

No rio Boa Esperança, o ponto 2 está situado no limite da Rebio-Tinguá, numa área com 

baixa pressão antrópica, que ainda apresenta mata ciliar bem preservada. Devido ao bom 

estado deste curso d’água, neste ponto foram registradas 20 famílias distribuídas de 

maneira uniforme em nove ordens. Já o ponto 4 está dentro de uma propriedade rural, 

onde o desmatamento atinge as margens do rio. As alterações provocadas pelo 

desmatamento e cultivo neste local são refletidas na comunidade bentônica, que 

apresentou baixa ocorrência de indivíduos das ordens sensíveis a impactos (o EPT: 

Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera). O ponto 11, também no rio Boa Esperança, 

apresentou diversidade muito baixa, o que caracteriza um local impactado. 

No rio Ana Felícia, a macrofauna bentônica amostrada no ponto 3 apresentou indivíduos 

sensíveis aos impactos, caracterizando um ambiente natural pouco alterado, com boa 

qualidade da água e condições apropriadas para o suporte destes bioindicadores. Nos 

pontos 5 e 6, que constituem áreas de cultivo, a fauna amostrada apresentou tanto espécies 

generalistas, quanto especialistas e sensíveis aos impactos, representando um local já 

alterado pelos impactos antrópicos.  

No rio Tinguá, o ponto 1, situado nos limites da Reserva Biológica do Tinguá, apresentou 

a melhor qualidade da água e também os melhores valores de diversidade e distribuição 

da macrofauna bentônica, caracterizando um ambiente com baixos impactos antrópicos. 

Neste ponto foi registrada uma elevada abundância de insetos EPT. Os pontos 7 e 10 são 

locais alterados por ações antropogênicas, caracterizados pela perda da diversidade das 

comunidades de bioindicadores. 

De maneira geral, as avaliações conduzidas pela ONG Onda Verde indicam que muitos dos 

recursos hídricos, bem como as comunidades biológicas que dependem dos mesmos, 

encontram-se severamente impactados. Estes impactos são causados pelo uso 

desordenado de todos os tipos de recursos (hídricos, vegetais, caça ilegal, comercialização 

ilegal de animais, despejo ilegal de esgoto, etc.) dentro e além dos limites da APA. A 

continuidade desse monitoramento da qualidade da água na APA e entorno, bem como a 

elaboração de estratégias para recuperação dos cursos d’água, são fundamentais para 

garantir a preservação e uso dos recursos hídricos. 

VERTEBRADOS 

Peixes 

A ictiofauna dos rios abrigados pela Mata Atlântica é diversa e apresenta grande proporção 

de endemismos, assim como para outros grupos da fauna deste bioma. O elevado 

endemismo de peixes é favorecido pelo grande número de bacias hidrográficas e pelos 

limites físicos destas bacias, como cadeias de montanhas que isolam as populações e que 
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permitiram, ao longo do tempo evolutivo, o surgimento de novas espécies. Além das 

barreiras físicas impostas pelo relevo montanhoso, os riachos que nascem nas serras 

costeiras formam uma intricada rede que faz com que a composição de espécies da 

ictiofauna de rios e riachos varie consideravelmente.  

Os peixes de rios e riachos da Mata Atlântica apresentam uma associação estreita com a 

floresta, que oferece uma ampla variedade de recursos para alimentação e abrigo às 

espécies. Apesar do elevado grau de endemismo, estima-se que a fauna que habita os 

recursos hídricos deste bioma tenha sido reduzida a uma pequena fração daquilo que foi 

no passado (MENEZES, 1996). 

A APA do Alto Iguaçu abriga, dentro de seus limites, córregos, riachos e rios da Baía de 

Guanabara. O diagnóstico da ictiofauna de provável ocorrência na APA reuniu informações 

provenientes do plano de manejo da Reserva Biológica do Tinguá, bem como dados do 

Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ). Às 24 espécies identificadas pelo diagnóstico 

do plano de manejo da Rebio do Tinguá, foram adicionados 26 registros feitos por 

pesquisadores do MNRJ. Ao todo, foram registradas 50 espécies de provável ocorrência na 

APA do Alto Iguaçu. Em muitos casos, tanto o documento do Plano de Manejo consultado 

quanto na lista do MNRJ, são listados apenas os gêneros, pois não foi possível a 

identificação a nível de espécie. Cabe ressaltar que os dados provenientes do MNRJ 

correspondem a amostragens conduzidas no ano de 2014 em córregos e rios em sua 

maioria nos limites da Rebio e APA. Dessa forma, podemos considerar estas espécies 

listadas como presentes na APA do Alto Iguaçu. 

A lista com os registros de fauna na região da APA do Alto Iguaçu está apresentada no 

ANEXO 10. 

As famílias com o maior número de espécies registradas foram Characidae, grupo dos 

lambaris, e Locariidae, grupo dos cascudos e cascudinhos. Entre as espécies de ocorrência 

na APA, dois peixes são listados como ameaçados de extinção no Estado do Rio de Janeiro 

(BERGALLO et al., 2000), categorizadas como VU – Vulneráveis: Kronichthys heylandi, um 

cascudinho, e Acentronichthys leptos, uma espécie da família Pimelodidae. K. heylandi é 

uma espécie endêmica da Mata Atlântica, que ocorre em riachos do sudeste brasileiro, 

habitando ambientes mais profundos e de corredeiras, se alimentando de algas e galhos 

submersos de plantas da mata ciliar (BUCK & SAZIMA, 1995). A espécies A. leptos também 

habita o fundo de pequenos córregos e riachos, e é nativa dos Estados do Paraná, São 

Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Ambas espécies são ameaçadas pela perda de 

habitat ao longo de sua distribuição.  

As diferenças no estado de conservação dos recursos hídricos dentro e fora da Rebio são 

refletidas na riqueza da ictiofauna registrada para córregos dentro da reserva e aqueles 

pontos amostrados na zona de amortecimento da mesma, que inclui locais na APA do Alto 

Iguaçu. Na Rebio, os córregos têm substrato com pedras e rochas, águas cristalinas e 

vegetação marginal em ótimo estado de conservação (IBAMA, 2006), e abrigam uma 

comunidade com baixa riqueza de espécies, típica de nascentes. Em pontos fora dos limites 

da reserva, como aqueles de recursos hídricos contribuintes da Bacia da Baia de Guanabara, 
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foi identificada uma riqueza menor de peixes comparada aos pontos do interior da Rebio 

(IBAMA, 2006). No caso de rios e riachos da Bacia contribuinte da Baía de Sepetiba, a 

riqueza da ictiofauna foi maior na zona de amortecimento da reserva, tendo sido 

identificadas 21 espécies de peixes.  

Entre os cursos d’água amostrados no município de Duque de Caxias pela equipe do MNRJ, 

aquele com maior riqueza de espécies foi o ponto de amostragem 4 (Quadro 4.4), onde 

foram identificadas 17 espécies de peixes, e o local com menor riqueza neste município 

foi o ponto 2, com apenas duas espécies. No município de Nova Iguaçu foram amostrados 

12 pontos, sendo o ponto 12 aquele com maior riqueza (19 espécies de peixes), e o ponto 

10 aquele com menor riqueza: duas espécies. A diferença na riqueza da ictiofauna parece 

estar relacionada a variações na altitude e na classe dos rios e córregos amostrados, uma 

vez que a maioria dos pontos de amostragem apresentaram características semelhantes 

para vegetação marginal, substrato e transparência da água. Para os pequenos córregos 

de elevadas altitudes é esperada uma riqueza menor de espécies. Já nos rios maiores em 

baixas altitudes, o volume de água e a confluência dos cursos contribuem para uma fauna 

mais diversificada. 

 

Quadro 4.4 - Pontos de amostragem da ictiofauna pelo MNRJ.  

n Município Ponto de amostragem Características Riqueza 

1 
Duque de 

Caxias 

Arredores da Rebio Tinguá, 

córrego sobre a ponte na 

estrada do tabuleiro 

69m de altitude, correnteza rápida, muita 

vegetação marginal, água transparente, 

substrato composto por pedra, cascalho 

e areia. 

9 

2 
Duque de 

Caxias 

Rio da Areia, na Rebio 

Tinguá, tributário do rio João 

Pinto 

158m de altitude, correnteza rápida, 

moderada vegetação marginal, água 

transparente, substrato composto por 

pedra, cascalho e areia. 

2 

3 
Duque de 

Caxias 

Rio João Pinto, na Rebio 

Tinguá 

148m de altitude, correnteza rápida, 

moderada vegetação marginal, substrato 

composto por pedra, cascalho e areia. 

4 

4 
Duque de 

Caxias 

Rio Tinguá, próximo ao 

registro da Transpetro. 

16m de altitude, correnteza média, muita 

vegetação marginal, substrato composto 

por pedra, cascalho e areia. 

17 

5 
Nova 

Iguaçu 

Afluente do rio Boa 

Esperança, na Rebio 

113m de altitude, correnteza rápida, 

muita vegetação marginal, substrato 

composto por pedra, cascalho e areia, 

água transparente. 

7 
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n Município Ponto de amostragem Características Riqueza 

6 
Nova 

Iguaçu 

Afluente do rio Tinguá, a 

montante do rio Macuco, 

Rebio Tinguá 

246m de altitude, correnteza rápida, 

muita vegetação marginal, substrato 

composto por pedra, cascalho e areia, 

água transparente 

3 

7 
Nova 

Iguaçu 

Ana Felícia, Fazenda 

Pernambuco 

23m de altitude, correnteza média, muita 

vegetação marginal, substrato composto 

por cascalho e areia, água transparente 

12 

8 
Nova 

Iguaçu 

Represa do Macuco, rio 

Tinguá, na REBIO Tinguá 

162m de altitude, correnteza média a 

rápida, muita vegetação marginal, 

substrato composto por pedras, cascalho 

e areia, água transparente 

6 

9 
Nova 

Iguaçu 

Rio Ana Felicia, próximo à 

Fazenda Faisca 

100m de altitude, correnteza média, 

muita vegetação marginal, substrato 

composto por pedras, cascalho e areia, 

água transparente 

7 

10 
Nova 

Iguaçu 

Rio Boa Esperança, a 

montante da represa de 

captação da CEDAE, Rebio 

Tinguá. 

149m de altitude, correnteza rápida, 

muita vegetação marginal, substrato 

composto por pedras, cascalho e areia, 

água transparente 

2 

11 
Nova 

Iguaçu 
Rio Boa Esperança, Prainha. 

70m de altitude, correnteza média, muita 

vegetação marginal, substrato composto 

por cascalho e areia, água transparente 

15 

12 
Nova 

Iguaçu 

Rio Boa Esperança, no bairro 

do Tinguá, próximo a ONG 

Onda Verde 

37m de altitude, correnteza média, pouca 

vegetação marginal, substrato composto 

por cascalho e areia, água transparente 

19 

13 
Nova 

Iguaçu 
Rio Columi, Rebio Tinguá 

173m de altitude, correnteza média, 

substrato composto por pedras, cascalho 

e areia, água transparente 

5 

14 
Nova 

Iguaçu 

Rio D'Ouro a montante da 

captação de agua da CEDAE 

154m de altitude, correnteza rápida, 

muita vegetação marginal, substrato 

composto por pedras, cascalho e areia, 

água transparente 

5 

15 
Nova 

Iguaçu 

Rio da Serra Velha, na Rebio 

Tinguá 

89m de altitude, correnteza média, muita 

vegetação marginal, substrato composto 

por pedras, cascalho e areia, água 

transparente 

8 

16 
Nova 

Iguaçu 

Rio Tinguá, no bairro 

Marambaia, em frente ao 

Sitio Bom Jesus 

13m de altitude, correnteza média, 

vegetação marginal, substrato de pedras, 

cascalho e areia, água transparente 

15 
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Em 2006, o Plano de Manejo elaborado para a Rebio do Tinguá já ressaltava a condição 

dos rios nas áreas no entorno da reserva. O rio Iguaçu, por exemplo, amostrado a jusante 

da ponte da estrada Tinguá/Vila de Cava, foi apontado como poluído, apresentando água 

turva, vegetação marginal alterada, e com areia e lixo como substrato (IBAMA, 2006). Esta 

situação é encontrada em diversos dos córregos e rios da APA do Alto Iguaçu, refletindo 

a ocupação humana desordenada e intensa desta região (Figura 4.26 à Figura 4.28). Pode-

se ressaltar como impactos negativos: a construção de moradias nas margens dos rios, o 

despejo e descarte irregular de lixo e esgoto doméstico nos cursos d’água, e o 

desmatamento da vegetação nas proximidades dos rios e da mata ciliar.  

A descaracterização da vegetação adjacente aos rios, córregos e riachos provoca o 

assoreamento dos cursos d’água, compromete a disponibilidade de recursos como habitat 

e alimento para a fauna aquática, e altera características físico-químicas da água, como 

temperatura, turbidez e concentração de nutrientes. A redução da vegetação pode tanto 

diminuir a riqueza da ictiofauna quanto alterar a composição das comunidades biológicas. 

O despejo ilegal de esgoto doméstico e industrial têm efeito ainda maior/pior sobre os 

rios da região, impactando de tal modo que Bizerril & Primo (2001) apontam a completa 

ausência de espécies de peixes em alguns trechos do rio Iguaçu.  

Estes impactos negativos aos recursos hídricos ameaçam diretamente a fauna aquática e 

indiretamente a fauna terrestre e flora que dependem da qualidade deste recurso, além de 

comprometer a qualidade de vida das populações humanas que habitam a região.  

Outro aspecto que demanda atenção no que diz respeito aos impactos e conservação dos 

recursos hídricos são os dutos de transporte da Petrobras, que atravessam a APA do Alto 

Iguaçu. O plano de manejo da Rebio do Tinguá (IBAMA, 2006) já ressaltava que um 

problema de vazamento nestes dutos pode se espalhar rapidamente pelos cursos d’água 

da região, tendo em vista as variações no relevo e declives. Os dutos também são 

encontrados em córregos e rios da APA, e o estado dos dutos, bem como o uso do solo 

nas proximidades destas instalações, deve ser monitorada para garantir a segurança dos 

ecossistemas da região. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.26 - Rios da APA do Alto Iguaçu apresentando água escura e poluída, acúmulo de lixo nas 

margens. 



 

242   

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.27 - Rios da APA do Alto Iguaçu 

apresentando água escura e poluída, acúmulo de 

lixo nas margens. 

 

Figura 4.28 - Rio Água Preta, atravessado por 

dutos. 

Os Peixes Anuais 

Os peixes anuais, também chamados de peixes das nuvens, são animais encontrados em 

ambientes aquáticos sazonais, como poços, lagoas e brejos, os quais se formam em 

períodos de chuva. Durante longos períodos de seca que sucedem épocas chuvosas, ovos 

resistentes destes peixes permanecem nestes habitats em diapausa, com o 

desenvolvimento embrionário suspenso, e eclodem após as primeiras chuvas. Este tipo de 

desenvolvimento dá nome aos peixes anuais, representados principalmente por espécies 

da família Rivulidae (COSTA, 2002; ICMBIO, 2013). 

Além dos tipos de desenvolvimento, anual ou não anual, os padrões de coloração são as 

características mais marcantes dos rivulídeos. Esta família está entre as quatro com maior 

riqueza de espécies entre os peixes de águas continentais do Brasil, possuindo mais de 

300 espécies (COSTA, 2002; ICMBIO, 2013). Os representantes da família são peixes de 

pequeno porte – raramente ultrapassam 10cm de comprimento – que habitam ambientas 

com uma ampla variação de características físico-químicas da água, relacionadas 

principalmente à vegetação onde estão inseridas. Dessa forma, as espécies de Rivulidae 

apresentam alta especificidade de habitat e grandes variações no padrão de distribuição 

espacial dos táxons. Sendo assim, os peixes das nuvens são altamente impactados por 

ações antrópicas como drenagens, desmatamento, poluição e aterros (FONTANA et al., 

2003; ICMBIO, 2013).  

Muitas espécies de Rivulidae encontram-se listadas como ameaçadas de extinção. Para as 

florestas de baixada do Estado do Rio de Janeiro foram listadas 13 espécies pelo Plano de 

Ação Nacional para a Conservação de Rivulídeos (ICMBIO, 2013) (Quadro 4.5). Entre estas, 

doze estão Criticamente Ameaçadas e uma espécie é listada como NT – Quase ameaçada. 

Nove destas espécies são também listadas como ameaçadas no Estado (BERGALLO et al., 

2000). A criticamente ameaçada Notholebias minimus ocorre na Flona Mário Xavier, nas 

proximidades da APA do Alto Iguaçu. As espécies Leptolebias marmoratus e L. opalescens 
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possivelmente têm populações estabelecidas na área da APA, como indicam as ações 

previstas para estas espécies no PAN dos Rivulídeos para a APA do Alto Iguaçu e para a 

REBIO do Tinguá (ICMBIO, 2013). 

Na Mata Atlântica, o PAN dos Rivulídeos aponta como as principais ameaças os 

desmatamentos, obras rodoviárias e especulação imobiliária. Tendo em vista a diversidade 

da fauna da Rivulidae e a vulnerabilidade de suas espécies às alterações ambientais, são 

recomendados estudos específicos para o levantamento das espécies deste grupo que 

ocorrem dentro da APA do Alto Iguaçu. Como diretrizes para conservar este diversificado 

grupo incluem-se: proteger biótopos remanescentes e impedir a alteração de habitats 

remanescentes onde as espécies ocorrem, realizar estudos, divulgar o conhecimento e 

sensibilizar a sociedade sobre a importância destas espécies e seus habitats, e a inserção 

desta temática nos processos de gestão ambiental (ICMBIO, 2013). 

Quadro 4.5 - Espécies ameaçadas de Rivulidae da Mata Atlântica stricto sensu que ocorrem nas Baixadas 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Espécies 
Status de conservação 

Nacional* Estadual** 

Ophthalmolebias constanciae CR CP 

Nematolebias whitei CR EP 

Notholebias cruzi CR CP 

Cynolebias citrinipinnis CR EP 

Leptolebias marmoratus CR PE 

Leptolebias splendens CR PE 

Leptolebias opalescens CR VU 

Notholebias fractifasciatus CR VU 

Nematolebias papiliferus CR  

Kryptolebias brasiliensis CR  

Kryptolebias gracilis CR  

Atlantirivulus janeiroensis NT  

Notholebias minimus CR VU 

Legenda: CR ou CP = criticamente em perigo, EP = em perigo, NT = quase ameaçada, VU = vulnerável, PE = 

possivelmente extinta. 

*No PAN Rivulídeos, foi considerada a Instrução Normativa MMA nº 05/2004. ** BERGALLO et al. 2000. 

Fonte: PAN Rivulídeos - ICMBIO, 2013. 

ANFÍBIOS  

O levantamento de informações referente aos anfíbios de provável ocorrência na APA do 

Alto Iguaçu incluiu a lista de espécies de anfíbios do Município de Duque de Caxias (SALLES 

et al., 2013), os anfíbios listados para o entorno da Rebio do Tinguá, listas de espécies 
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ameaçadas nacional e estadual (MMA, 2014; BERGALLO et al., 2000) e informações obtidas 

junto a pesquisadores que conhecem a área.  

A lista de espécies para o Município de Duque de Caxias registra 48 espécies de anfíbios 

distribuídas em 13 famílias diferentes, e corresponde ao levantamento conduzido para o 

Parque Natural Municipal da Taquara, neste município (SALLES et al., 2013). Uma vez que 

parte do município de Duque de Caxias está inserido na APA do Alto Iguaçu, os 

levantamentos de fauna conduzidos para este local correspondem a uma aproximação 

adequada das espécies de provável ocorrência na área de proteção em questão. 

Para a Reserva Biológica do Tinguá são listadas 120 espécies de anfíbios anuros e duas 

espécies de cecílias a partir de informações secundárias e levantamentos em campo 

apresentadas no plano de manejo da Rebio. A grande diversidade de habitats disponíveis 

dentro da reserva tem o potencial de abrigar uma fauna extremamente diversificada de 

anfíbios. Esta diversidade corresponde a mais de 70% da fauna de anfíbios registrada para 

o Estado do Rio de Janeiro (ROCHA et al., 2004). Neste Estado, 20,5% das espécies de 

anfíbios são endêmicas, sendo este elevado grau de endemismo atribuído à diversidade 

de habitats característica da Mata Atlântica, ao relevo acentuado da região formando 

habitats isolados em elevadas altitudes e topos de montanha que favorecem especiações, 

e à especificidade de habitats e características reprodutivas especializadas de muitas 

espécies do grupo que favorecem os endemismos (ROCHA et al., 2004). Entre as 35 

espécies de anfíbios endêmicas para o Estado, 15 (42,8%) podem ocorrer na APA do Alto 

Iguaçu e entorno, principalmente na porção da APA que faz limite com a Rebio do Tinguá 

e naqueles fragmentos de vegetação melhor conservados. Aquelas espécies registradas 

somente para os limites da Reserva Biológica do Tinguá foram excluídas da lista aqui 

apresentada. Listou-se ao todo 113 anuros que possivelmente ocorreram ou que ainda 

ocorrem em habitats da APA do Alto Iguaçu, e duas espécies de cecilídios (ANEXO 10). 

Quatro espécies listadas encontram-se ameaçadas de extinção: Cycloramphus ohausi e 

Thoropa petropolitana são listadas sob a categoria EN – Em perigo de extinção na lista 

nacional (MMA, 2014), enquanto que a rã Physalaemus soaresi é listada como CR – 

Criticamente ameaçada de extinção. A espécie T. petropolitana também foi avaliada em 

2000 como ameaçada no Estado do Rio de Janeiro, na categoria EP – Em perigo (BERGALLO 

et al., 2000). Tanto C. ohausi quanto T. petropolitana tem registros para a Rebio Tinguá e 

são espécies que habitam florestas de altitudes elevadas (entre 800 e 1200m). As duas 

espécies estão em declínio e expedições nos últimos anos (2004) não obtiveram registros 

de C. ohausi (RODRIGUES & CARVALHO-E-SILVA, 2004; CARVALHO-E-SILVA & PEIXOTO, 

2004).  
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Apesar de listadas aqui, a ocorrência destas espécies na APA do Alto Iguaçu estaria restrita 

aos fragmentos conservados e de altitudes elevadas. A rã Physalaemus soaresi 13 , 

criticamente ameaçada de extinção, tem sua última população restrita à pouquíssimos 

pontos na Baixada Fluminense. Sua descrição original foi para a Floresta Nacional Mário 

Xavier, em Seropédica, e outros pontos de registros incluem Barro Branco, em Duque de 

Caxias e o Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha, no município do Rio de Janeiro 

(PONTES et al., 2010). Provavelmente, sua distribuição original cobria as florestas primárias 

de Baixada do Estado do Rio de Janeiro, que se encontram seriamente impactadas pelo 

crescimento urbano desordenado. Todavia, a espécie mantém uma única população viável 

na Floresta Nacional Mário Xavier, localizada a mais de 30km da APA do Alto Iguaçu. 

A Figura 4.29 à Figura 4.34 ilustram algumas das espécies de anfíbios registrados para a 

APA do Alto Iguaçu. 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

Figura 4.29 - Megaelosia goeldii, endêmica para 

o Brasil. 
Figura 4.30 - Hypsiboas albomarginatus. 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

Figura 4.31 - Ischnocnema guentheri.  Figura 4.32 - Rã-do-folhiço, Haddadus binotatus. 

 
 

13 No ano de 2009, durante as obras de implantação do AMRJ, foi constatado que o traçado da rodovia 

interceptava o habitat da rã P. soaresi, ameaçada de extinção. Com a descoberta, o projeto original da rodovia 

teve de ser alterado, incluindo medidas para preservação da espécie. 
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Fonte: Diogo Luiz. 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

Figura 4.33 - Physalaemus nanus, outra espécie 

endêmica do Brasil. 

Figura 4.34 - Perereca-dourada, Trachycephalus 

mesophaeus. 

RÉPTEIS 

A caracterização dos répteis da APA do Alto Iguaçu baseou-se na compilação de dados 

secundários incluindo a lista de répteis do município de Duque de Caxias (SALLES & SILVA-

SOARES, 2010), a lista publicada para Parque Natural Municipal da Taquara, em Duque de 

Caxias (SALLES et al., 2010), o plano de manejo da Reserva Biológica do Tinguá, bem como 

estudos conduzidos durante monitoramento da fauna do Arco Metropolitano do Rio de 

Janeiro. Os estudos e listas de espécies compilados apontam uma alta riqueza na APA e 

entorno, entretanto, o crescimento urbano desordenado da região provavelmente já 

causou impactos à composição e riqueza de comunidades biológicas. Apesar desta lista 

representar uma estimativa apropriada da diversidade potencial da área da APA, somente 

estudos direcionados poderão identificar as espécies que permanecem na região.  

O levantamento feito para o plano de manejo da Reserva Biológica do Tinguá aponta 72 

espécies de répteis para área e entorno, sendo 60 espécies de serpentes, dez (10) de 

lagartos, uma de jacaré e uma de anfisbena. A lista de espécies de répteis de Duque de 

Caxias identifica 53 espécies de ocorrência para o município, num levantamento conduzido 

ao longo de três anos que incluiu expedições ao campo, busca ativa diurna e noturna, 

compilação de publicações científicas e espécimes depositados em museus. Esta lista conta 

com 33 espécies de serpentes, 11 espécies de lagartos, duas espécies de anfisbenas, uma 

de jacaré, e seis espécies da ordem Testudines. Ao todo, listamos 90 espécies de répteis 

com provável ocorrência nos ecossistemas da APA do Alto Iguaçu (ANEXO 10): 64 espécies 

de serpentes, 16 lagartos, três anfisbenas, um jacaré e as seis espécies de Testudines. Esta 

diversidade de espécies chega a 68% das espécies de répteis do Estado do Rio de Janeiro, 

que somam 127 espécies (ROCHA et al., 2004). 

Além disso, espécies como o teiú (Tupinambis teguxin) e o calango (Tropidurus torquatus) 

tem registros para o município de Magé, espécies estas de provável ocorrência na APAIGU. 

Outras espécies de répteis de provável ocorrência na APA incluem o lagarto Ameiva ameiva 

e os ofídeos Bothrops alternatus (urutu cruzeiro), B. Bilineatus (jararaca-verde), B. neuwiedi 

(jararaca-pintada), Crotalus durissus (cascavel), Micrurus decoratus (cobra-coral), M. 
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frontalis (cobra-coral), Clelia clelia (muçurana), Spilotes pullatus (caninana) e B. jararaca 

(jararaca). 

Entre os répteis, uma espécie é listada como ameaçada de extinção na lista nacional, sob 

a categoria vulnerável (VU): Atractus serranus. Esta espécie é endêmica do Brasil, é listada 

para o Estado do Rio de Janeiro (ROCHA et al., 2004) e foi listada para a Rebio do Tinguá 

no seu plano de manejo, sendo apontada como rara na ocasião. Entretanto, sua distribuição 

é descrita como restrita ao Estado de São Paulo, onde ocorre entre 700-1000m de altitude 

na Serra do Mar. Dessa forma, a presença desta espécie na APA do Alto Iguaçu e entorno 

deve ser verificada/confirmada. Répteis identificados como raros para a área da Rebio e 

entorno incluem a cobra-de-vidro Ophiodes striatus; o lagartinho Placosoma glabellum; as 

cobras Atractus maculatus, A. trihedurus e A. zebrinus (cobra-da-terra), e a anfisbena 

Amphisbaena infraorbitale. Outras espécies listadas como ameaçadas (Em perigo – EP), 

desta vez na escala estadual, foram a surucucu-pico-de-jaca, Lachesis muta, e o jacaré-do-

papo-amarelo, Caiman latirostris (BERGALLO et al., 2000). O jacaré-do-papo-amarelo é o 

único crocodiliano que ocorre nos limites do Estado do Rio de Janeiro (ROCHA et al., 2004). 

Esta espécie habita lagoas marginais, manguezais, brejos e pântanos de água doce e 

salgada (MOULTON et al., 1999), colonizando inclusive locais antropizados. De um modo 

geral são espécies predadoras oportunistas, cuja alimentação inclui desde insetos, 

crustáceos e moluscos até vertebrados. Devido à sua ampla extensão de ocorrência e área 

de ocupação, associada à sua capacidade de ocupar habitats mais degradados, a espécie 

é categorizada como LC “Menos preocupante” na lista nacional (MMA, 2014). Todavia, sua 

categorização como “Em perigo” no Estado do Rio de Janeiro demanda ações de 

conservação da espécie, principalmente porque a espécie está praticamente extinta em 

grande parte da Baixada Fluminense (SALLES & SILVA-SOARES, 2010). A ocorrência de C. 

latirostris é confirmada para a APA do Alto Iguaçu (CONCREMAT, 2007). O monitoramento 

da fauna como parte da gestão ambiental do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro incluiu 

campanhas de amostragem da espécie. Neste monitoramento, indivíduos foram reportados 

para a região da APA, nas proximodades da Estrada do Rio D’Ouro (SKILL, 2015). Entre as 

quatro espécies de répteis endêmicas para o Estado do Rio de Janeiro (ROCHA et al., 2004), 

nenhuma é listada como de provável ocorrência na APA do Alto Iguaçu e entorno. 

Da Figura 4.35 à Figura 4.40 ilustram algumas das espécies de répteis registrados para a 

APA do Alto Iguaçu. 
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Fonte: Diogo Luiz. Fonte: Diogo Luiz. 

Figura 4.35 - Jiboia, Boa constrictor. Figura 4.36 - Jiboia, Boa constrictor. 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

Figura 4.37 - Calango (Tropidurus torquatus). Figura 4.38 - Teiú (Tupinambis brasiliensis). 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

Figura 4.39 - Cobra-lisa (Erythrolamprus miliaris).  Figura 4.40 - Papa ovo (Pseustes sulphureus). 

AVES 

A Reserva Biológica do Tinguá é considerada uma importante área para a conservação de 

aves no Estado do Rio de Janeiro (BENCKE et al., 2006), reunindo muitas espécies 

ameaçadas de extinção. O plano de manejo da Rebio do Tinguá aponta 219 espécies de 

aves para a área da reserva, identificadas a partir de uma avaliação ecológica rápida. 

Todavia, espera-se que a diversidade da avifauna seja ainda maior para esta região. Em 

1985, Scott & Brooke levantaram um total de 288 espécies de aves para a Serra do Tinguá, 

trabalhando durante 64 dias na área. Durante a Avaliação Ecológica Rápida, conduzida ao 

longo de 18 dias, foram identificadas outras 43 espécies para a Rebio. Durante os dias 24 

e 25 de agosto de 2019 foi realizado o programa Vem Passarinhar, programa que promove 

atividades de observação de aves nas Unidades de Conservação estaduais. Durante o 

programa, foram identificadas 143 espécies na APAIGU. Entre as espécies de aves 

registradas na área e entorno da Rebio do Tinguá, 21 (6,9%) foram identificadas como 

ameaçadas em diferentes listas (IUCN, IBAMA, ALVES et al., 2000) e 80 (36,5%) são 
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consideradas endêmicas. O estudo de BENCKE et al. (2006) destacou a ocorrência de nove 

espécies ameaçadas de extinção e 29 espécies de distribuição restrita para a Rebio.  

Outra importante fonte de informações sobre a fauna da APA do Alto Iguaçu está nos 

registros para os remanescentes florestais de baixas altitudes, como na mata de baixada 

da Floresta Nacional Mário Xavier, situada no município de Seropédica. A Flona Mário 

Xavier abriga um fragmento de cerca de 80 ha, um dos mais significativos remanescentes 

da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas do município e uma das últimas áreas de 

mata da planície do rio Guandu. Entre as aves reportadas para a Flona estão juritis (Leptotila 

verreauxi e Leptotila rufaxilla), tiês-sangue (Ramphocelus bresilius), tiês-preto (Tachyphonus 

coronatus), azulões (Cyanocompsa brissonii); gaturamos verdadeiros (Euphonia violacea), 

cigarras-bambu (Haplospiza unicolor), saís-azul (Dacnis cayana), sabias-úna (Turdus 

flavipes), sabiás-poca (Turdus amaurochalinus), sabiás-laranjeira (Turdus rufiventris), sabiás-

da-mata (Turdus fumigatus), sabiás-coleira (Turdus albicollis), chocas (Thammophilus sp.), 

saíras (Tangara sp.), curiango (Nyctidromus albicolis), suindaras (Tyto alba) e a corujinha 

(Otus sp.), nas áreas de mata e borda (SANTOS, 1999). Nos campos inundáveis ocorrem 

frangos d’água (Laterallus spp.), sanãs (Rallus spp.), saracuras (Aramides spp.), piaçocas 

(Jacana spp.), irerês (Dendrocygna viduata) e coleiros-do-brejo (Sporophila collaris). Este 

mesmo estudo relata aves encontradas em pastagens e campos abertos, como tizius 

(Volatinia jacarina); coleirinhos papa-capim (Sporophila caerulescens), canários-da-terra 

(Sicalis flaveola), corujas buraqueiras (Speotyto cunicularia) e quero-queros (Vanellus 

chilensis). 

Os municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu constam com listas de espécies que 

compõem sua avifauna. Para a compilação de registros de Duque de Caxias, são listadas 

184 espécies de aves, e para Nova Iguaçu, 209 espécies são listadas. Estes registros somam 

aos inventários compilados para a Rebio, para a Floresta Nacional Mário Xavier, e outras 

publicações específicas que indicam espécies que poderiam ocorrer nos habitats originais 

da APA do Alto Iguaçu.  

Ao todo, 112 registros de aves foram feitos pelo programa de monitoramento de 

atropelamentos e avistamentos conduzido pela gestão ambiental do Arco Metropolitano, 

indicando a ocorrência de 36 espécies de aves para região da APAIGU (ver Mapa 4.9 e 

ANEXO 10). Entre estes registros, a maioria deles avistamentos de animais vivos, estão as 

corujas-buraqueira (Athene cunicularia) e corujinha-do-mato (Megascops choliba); os 

gaviões carrapateiro (Milvago chimachima), caramujeiro (Rostrhamus sociabilis), caboclo 

(Buteogallus meridionalis), carcará (Polyborus plancus) e carijó (Rupornis magnirostris); o 

colhereiro (Platalea ajaja), o jaçanã (Jacana jacana); além de urubus, garças, o anu-preto e 

o anu-branco e bem-te-vis (Quadro 4.6). 

 

Quadro 4.6 - Aves associadas a áreas alagadas e de provável ocorrência na APA do Alto Iguaçu. 
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Espécie 
Nome 

comum 

Status de 

conservação 

Nacional 

Ocorrência no município do 

RJ 

Hábitats no 

Estado do RJ 

Anhinga anhinga biguatinga EN/VU 
Alagados de Jacarepaguá e 

Guaratiba 

Mangues, lagoas e 

áreas alagadas 

Busarellus 

nigricollis 
gavião-belo VU  

Lagoas e áreas 

alagadas 

Cairina moschata 
pato-do-

mato 
CR/VU Guaratiba, Campo do Peixoto 

Lagoas e áreas 

alagadas 

Ciconia maguari maguari VU  
Lagoas e áreas 

alagadas 

Dendrocygna 

bicolor 

marreca-

caneleira 
EN/VU Guaratiba, Marapendi 

Lagoas e áreas 

alagadas 

Oryzoborus 

maximiliani 
bicudo CR/PEx 

Parque Nacional da Tijuca, 

Parque Estadual da Pedra 

Branca, Camorim 

Lagoas e áreas 

alagadas, áreas 

alteradas 

Platalea ajaja colhereiro - 
Marapendi, Guaratiba, 

Sepetiba 

Lagoas e áreas 

alagadas 

Sarkidiornis 

melanotos 

pato-de-

crista 
EN  

Lagoas e áreas 

alagadas 

Sporophilla 

collaris 

coleiro-do-

brejo 
EN/EN  

Lagoas e áreas 

alagadas 

Fontes: Di Maio & Silva (2000) e Bergallo et al. (2000). 

Na área da Cidade dos Meninos, Duque de Caxias, que faz parte da APA do Alto Iguaçu, 

o Estudo de Impacto Ambiental de implantação do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, 

também relatou a presença do Guará (Eudocimus ruber) e de um grupo de colhereiros 

(Platalea ajaja), a ave símbolo da APA do Alto Iguaçu (CONCREMAT, 2007). Estas espécies 

são listadas como ameaçadas na lista do município do Rio de Janeiro (categoria 

Criticamente Ameaçada e Em Perigo, respectivamente) (DI MAIO & SILVA, 2000). 

O colhereiro, P. ajaja, ave símbolo da APA do Alto Iguaçu e listada como Em Perigo de 

extinção na lista do município do Rio de Janeiro (DI MAIO & SILVA, 2000) é registrado 

para a área da APA. Entretanto, não existem informações relativas à estrutura etária e o 

tamanho desta população e tampouco se sabe se há uma população de P. ajaja 

estabelecida na APA.  

O colhereiro é uma ave aquática, fortemente associada a ambientes de águas rasas, 

continentais ou costeiros, onde se alimentam e reproduzem (Figura 4.41). Indivíduos desta 

espécie formam grandes colônias para nidificação, normalmente em ilhas de um lago ou 

mar, ou ilhas de árvores em áreas úmidas, como nos manguezais. Utilizando seu bico em 

formato de colher para tatear a água em movimentos semicirculares, alimentando-se de 

peixes, cruestáceos e invertebrados aquáticos. São os crustáceos de sua dieta que conferem 
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a intensa pigmentação vermelha à espécie. O maior sítio reprodutivo de P. ajaja no Brasil 

está localizado na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul (GIANUCA, 2010). Os indivíduos 

imaturos da espécie podem dispersar a grandes distâncias mas os padrões de retorno às 

colônias ainda são pouco conhecidos. O monitoramento da fauna pela gestão ambiental 

do Arco Metropolitano incluiu o colhereiro, cujas amostragens foram conduzidas através 

de censos em locais previamente estabelecidos. Além dos censos em transectos, foram 

entrevistados moradores locais. Todavia, durante a campanha de monitoramento, não 

foram registrados indivíduos de P. ajaja. Avistamentos de colhereiros por moradores locais, 

técnicos e trabalhadores da obra do arco, somam cinco registros para a região da APA, 

entre 2009 e 2013 (Figura 4.42). No Quadro 3.20 são listadas outras espécies de aves que 

habitam áreas alagadas de provável ocorrência na área da APA.  

A compilação de informações de diferentes listas de espécies para municípios, bem como 

estudos e o plano de manejo elaborado para a Rebio do Tinguá permite inferir a ocorrência 

de 313 espécies de aves para a APA do Alto Iguaçu e entorno. A lista de espécies de aves 

de provável ocorrência na APA do Alto Iguaçu está apresentada no ANEXO 10. 

 

Fonte: Diogo Luiz. 

 

Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.41 - Colhereiro (Platalea ajaja).  Figura 4.42 - Grupo de colhereiros avistados na 

Cidade dos Meninos.  

Apesar da ampla lista de espécies aqui reunida, a ocorrência destas espécies, 

principalmente nos fragmentos florestais remanescentes, deve ser confirmada através de 

estudos conduzidos nos limites da APA. É possível que parte desta diversidade de espécies 

já não seja mais encontrada no local, tendo em vista os impactos e o histórico de ocupação 

humana da região. Entre as 313 espécies listadas, nove (09) são listadas como ameaçadas 

de extinção na Lista Nacional da Fauna Ameaçada de Extinção (MMA, 2014), sendo uma 

espécie categorizadas como Criticamente Ameaçada (CR), um como Em Perigo (EN) e sete 

como Vulneráveis (VU): o uru, Odontophorus capueira (CR); o furriel, Caryothraustes 

canadenses (EN); e gavião-pombo-pequeno, Amadonastur lacernulatus; o chupa-dente, 

Conopophaga lineata; o cuspidor-de-máscara-preta, Conopophaga melanops; a tiriba-de-

orelha-branca, Pyrrhura leucotis; o apuim-de-cauda-amarela, Touit surdus; o tovacuçu, 

Grallaria varia; e a saíra-militar, Tangara cyanocephala (VU). Nove (9) espécies são listadas 

como ameaçadas na escala estadual (BERGALLO et al., 2000), o gavião-pomba, 
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Leucoptermis lacernulata; o gavião-de-penacho, Spizaetus ornatus; o azulão, Cyanocompsa 

brissonii; o coleirinho, Sporophila caerulescens; cambada-de-chaves, Tangara mexicana; o 

macuco, Tinamus solitarius; o sabiá-cica, Triclaria malachitaceae; além de Pyrrhura leucotis 

e Touit surdus, também listados na escala nacional. Ao todo, dezoito espécies de provável 

ocorrência na APA do Alto Iguaçu encontram-se ameaçadas na escala nacional ou estadual. 

Entre estas 313 espécies de aves, 78 (26,2%) são consideradas endêmicas para a região, 

endêmicas de florestas de baixada do Rio de Janeiro e Bahia, ou endêmicas da costa 

Atlântica Sul (sensu STOTZ et al., 1996; BROOKS et al., 1999; CORDEIRO, 2003; LIMA, 2013). 

Na Mata Atlântica, as aves representam o grupo de vertebrados de maior riqueza, 

endemismos e espécies ameaçadas (LIMA, 2013). São 891 espécies de aves, distribuídas 

em 26 ordens e 80 famílias, e 213 espécies endêmicas (LIMA, 2013). Cordeiro (2003), num 

estudo específico sobre padrões de distribuição de endemismos de aves na Mata Atlântica, 

apontou um número similar ao de Lima (2013): 207 espécies endêmicas, sendo 51 

registradas para a Serra do Tinguá. O elevado grau de endemismo característico do 

ecossistema onde se insere a APA do Alto Iguaçu reafirma que são necessários esforços 

urgentes para a conservação da biodiversidade das montanhas e baixadas da APA e 

entorno. 

Para a área da Rebio do Tinguá, por exemplo, o plano de manejo da reserva ressalta as 

diferenças na composição da avifauna registrada na década de 80 por SCOTT & BROOKE 

(1985), em comparação aos novos registros da avaliação ecológica rápida apresentada no 

estudo do plano de manejo. Estes novos registros, feitos em 2003, foram de espécies 

características de formações abertas que colonizaram roças, capoeiras e pastos, 

aumentando a riqueza local e apontando as alterações sofridas pela paisagem neste 

intervalo de tempo. Passados treze anos, os impactos antrópicos e alterações nas 

formações florestais e fauna da região devem ser ainda maiores atualmente.  

A vegetação original da APA do Alto Iguaçu é caracterizada como Floresta Ombrófila Densa 

Submontana (VELOSO et al., 1991). Atualmente, a paisagem da APA é composta por 

fragmentos florestais de diversos tamanhos e sob diferentes níveis de degradação, e áreas 

de ocupação humana que podem ser tanto espaços densamente urbanizados quanto 

espaços de atividade rurais, com baixa ocupação. A área integra o Corredor de 

Biodiversidade da Serra do Mar, e abriga parte da zona de amortecimento da Reserva 

Biológica do Tinguá, um grande remanescente florestal ilhado em meio ao crescimento 

dos municípios do entorno. Dessa forma, a recuperação de corredores florestais e 

manutenção da qualidade dos fragmentos remanescentes na APA do Alto Iguaçu são 

essenciais para garantir tanto o fluxo gênico quanto a chegada de novos indivíduos à 

Reserva Biológica do Tinguá. Este aspecto já havia sido mencionado pelo plano de manejo 

da Rebio, que ressaltou a importância de áreas externas bem preservadas e corredores 

ecológicos. 

É comum encontrar nos bairros e localidades da APA feiras onde são comercializadas aves 

nativas. Além da comercialização, a caça de espécies da avifauna é reportada para os limites 

da Rebio do Tinguá. São alvos dos caçadores os Tinamídeos, Cracídeos e Columbídios. 

Dentro deste contexto, são fundamentais as iniciativas tanto de educação ambiental da 
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população residente na APA, quanto de fiscalização das atividades de caça e comércio 

ilegal de animais silvestres. 

A Figura 4.43 à Figura 4.48 ilustram algumas das espécies de aves registrados para a APA 

do Alto Iguaçu. 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

Figura 4.43 - Chorão (Sporophila leucoptera).  

 

Figura 4.44 - Enferrujado (Lathrotriccus euleri).  

 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

Figura 4.45 - Curió (Sporophila angolensis).  Figura 4.46 - Surucuá-variado (Trogon surrucura).  

 
Fonte: Diogo Luiz. 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

Figura 4.47 - Beija-flor-de-fronte-violeta 

(Thalurania glaucopis).  

Figura 4.48 - Coruja buraqueira (Athene 

cunicularia).  
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MAMÍFEROS 

A lista de espécies de mamíferos de provável ocorrência na APA do alto Iguaçu está 

apresentada no ANEXO 10. 

O plano de manejo da Rebio Tinguá (ICMBIO, 2006), que faz limite com a APA do Alto 

Iguaçu, listou 35 espécies de mamíferos para a região da Reserva Biológica. Foram listados, 

por exemplo, predadores de topo, como Puma concolor e Leopardus pardalis, cujos 

vestígios eram encontrados com frequência na unidade de conservação. Todavia, o plano 

recomendou a intensificação de levantamentos da mastofauna na Rebio. Esforços de 

estudos conduzidos na área da Rebio e entorno permitiram o maior conhecimento da 

fauna que habita a região. O estudo de Dias & Peracchi (2008) identificou 28 espécies de 

quirópteros (Mammalia: Chiroptera) distribuídas em quatro famílias: Emballonuridae (duas 

espécies), Phyllostomidae (19 espécies), Vespertilionidae (cinco espécies) e Molossidae 

(duas espécies). 

Com relação às ocorrências da Flona Mario Xavier de Seropédica, os registros de 

mastofauna incluem guaxinins (Procyon cancrivorus), furões (Galictis cuja), cachorros-do-

mato (Cerdocyon thous) tatus (Dasypus novemcinctus, Euphractus sexcinctus e Cabassous 

unicinctus), capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris), pacas (Cuniculus paca), cutias 

(Dasyprocta leporina), ouriços-cacheiro (Coendu sp.), préas (Cavia fulgida), ratos silvestres, 

como Akodon spp.; Nectomys spp. e Oryzomys spp., gambás (Didelphis aurita) e cuícas 

(Philander opossum). Além disso, oito espécies de morcegos, de diversos grupos tróficos – 

frugívoros, insetívoros, nectarívoros, onívoros e hematófagos – foram registradas nesta 

Flona: Artibeus lituratus, Sturnira lilium, Carollia perspicillata, Pygoderma bilabiatum, Myotis 

nigricans, Desmodus rotundus, Glossophaga soricina e Phyllostomus hastatus (BRITTO, 

2000). 

Para outra unidade de conservação da região, o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, 

são registradas 22 espécies de mamíferos, que são de provável ocorrência na APA do Alto 

Iguaçu. Para os municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo não foram encontradas 

listagens específicas da mastofauna.  

Entrevistas com moradores da área de influência direta do Arco Metropolitano do Rio de 

Janeiro (CONCREMAT, 2007), empreendimento que corta a APA do Alto Iguaçu, revelaram 

uma composição de mamíferos empobrecida em fragmentos de mata de baixada em 

estado de regeneração inicial. Nos locais de vegetação mais degradada pode-se ressaltar 

a ausência dos Xenarthra Tamandua tetradactyla (tamanduá-de-colete) e Bradypus 

variegatus (preguiça-comum). Um único relato reportou a presença da jaguatirica 

(Leopardus pardalis) em fragmentos próximos à Serra do Tinguá, ao passo que o jaguarundí 

(Herpailurus yaguarondi) foi reportado em três localidades. Animais como veados, porcos 

e felinos não foram citados. No que diz respeito aos primatas, foram reportados os micos 

da espécie Callithrix jacchus.  

O programa de monitoramento de atropelamentos e avistamentos conduzidos pela gestão 

ambiental do Arco Metropolitano corrobora a ocorrência de espécies de mamíferos na 

região da APA do Alto Iguaçu. O mapa elaborado a partir dos registros de atropelamento 
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e avistamento da fauna revela que alguns locais ao longo da rodovia expõem os animais 

ao risco, fato importante para os programas que poderão ser desenvolvidos dentro do 

escopo deste Plano de Manejo (Mapa 4.9). 

Conforme Skill (2015), entre os mamíferos reportados com maior frequência no programa 

de monitoramento como atropelados ou avistados estão: gambás (Didelphis aurita e D. 

marsupialis), cujos registros correspondem a 50% dos mamíferos; raposa (Pseudalopex 

vetulus), cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), capivara (Hydrochoerus hydrochoeris), preá 

(Cavia aperea), ouriço (Coendou sp.), preguiça (Bradypodidae), sagui (Callithrix sp.), e 

morcegos (Artibeus lituratus e Molossus rufus) sendo cada uma destas espécies registradas 

uma única vez.  

A compilação de dados para este capítulo permite inferir a provável ocorrência de 107 

espécies de mamíferos na APA do Alto Iguaçu, que correspondem a 57,2% das espécies 

de mamíferos registradas para o Estado do Rio de Janeiro – 185 espécies de mamíferos 

distribuídas em 36 famílias (ROCHA et al., 2004). Neste Estado, a diversidade de espécies 

e endemismos, características da Mata Atlântica, concentra valores ainda mais elevados, 

definindo a região como área de relevância dentro do hotspot Mata Atlântica (MYERS, 

1988, 1990). Este padrão de riqueza de espécies e altas taxas de endemismo está 

relacionado às características do relevo acidentado e de particularidades edáficas que 

promovem a ocorrência de diferentes hábitats, tais como florestas de baixada litorânea, 

florestas de encosta e ombrófilas densas, campos de altitude, restingas, mangues, riachos, 

lagoas, lagunas e brejos, além dos ambientes marinhos costeiros (BERGALLO et al., 2000). 

Rocha et al. (2004) apontaram três espécies de mamíferos endêmicas do Estado do Rio de 

Janeiro: Monodelphis theresa, Leontopithecus rosalia e Trinomys eliasi. Além disso, os 

primatas Callithrix jacchus, C. penicillata e Saimiri sciureus, e os roedores Mus musculus, 

Rattus norvegicus, R. rattus e Myocastor coypus são espécies introduzidas no Estado. Os 

roedores, com exceção de M. coypus, ocorrem em ambientes antropizados. 

Entre as espécies de mamíferos de provável ocorrência para a APA do Alto Iguaçu, dez são 

listadas como ameaçadas de extinção na Lista Nacional da Fauna Ameaçada de Extinção 

(MMA, 2014), sendo três espécies categorizadas como Em Perigo (EN) e sete como 

Vulneráveis (VUo gato-do-mato-pequeno, L. tigrinus; o gato-maracajá, L. wiedii; a raposa-

do-campo, Lycalopex vetulus; a onça-parda, Puma concolor; o jaguarundí, Herpairulus 

yagouaroundi; o bugio, Alouatta guariba; o muriqui-do-sul, Brachyteles arachnoides; o 

sagüi-da-serra-escuro, Callithrix aurita, o rato-de-espinho Trinomys eliasi) e o lobo-guará, 

Chrysocyon brachyurus;. O lobo-guará, todavia, é um animal típico do Cerrado e com 

menor probabilidade de ocorrência em fragmentos de vegetação de Mata Atlântica, que 

caracterizam a APA. Quatorze (14) espécies são listadas como ameaçadas na escala estadual 

(BERGALLO et al., 2000), sendo que quatro também são ameaçadas na escala nacional (L. 

wiedii, Brachyteles arachnoides, Callithrix aurita e Trinomys eliasi). 

Além destas, estão listadas a jaguatirica Leopardus pardalis; os morcegos Artibeus cinereus, 

Diaemus youngi, Lonchophylla bokermanni, Mimon bennettii, Mimon crenulatum, Myotis 

ruber e Platyrrhinus recifinus; a paca, Agouti paca e o rato-da-taquara, Kanabateomys 

amblyonyx. O muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides), criticamente ameaçado localmente, 
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pesa aproximadamente 15kg e mede 78 cm, sendo o maior primata das Américas e o 

maior mamífero endêmico do Brasil, restrito ao bioma Mata Atlântica. Sua pelagem espessa 

e parda, e face recoberta por pele negra, dão origem ao nome mono carvoeiro. Esta espécie 

já foi registrada para a Rebio do Tinguá, e as principais ameaças às suas populações 

incluem fragmentação e perda de habitat, bem como a caça ilegal.  

O plano de manejo da Rebio Tinguá já ressaltava a importância desta unidade de 

conservação como refúgio para a fauna da região, e também apontava a caça predatória 

como uma grave ameaça à fauna local. A caça ilegal continua sendo relatada para a Rebio 

e entorno, que inclui a APA do Alto Iguaçu. Um estudo realizado entre 2005 e 2006 

(FERNANDEZ & TRAVASSOS, 2006) buscou verificar se a caça clandestina na Rebio contribui 

para a redução das populações de aves e mamíferos. Os avistamentos incluíram dezessete 

espécies de mamíferos e cinco de aves. Todavia, espécies com peso superior a 15kg, 

valorizadas como caça, não foram avistadas. Além disso, caçadores e artefatos de caça 

foram encontrados em todos os locais amostrados no estudo, espalhados pela Reserva. Os 

autores apontam que a anta (Tapirus terrestris) e a jacutinga provavelmente estão extintas 

na Rebio Tinguá. 

Uma compilação de estudos sobre a caça em florestas Neotropicais revelou que a pressão 

desta atividade leva à extinção local de espécies e altera as interações ecológicas que são 

essênciais para a manutenção da biodiversidade (TRAVASSOS, 2011). As espécies mais 

afetadas são aquelas que atingem grande porte, que tem tanto o papel de controle de 

populações de presas, estruturando a comunidade, como o papel de dispersoras de 

sementes. A diminuição das populações de espécies de grande tamanho corporal pode 

alterar os padrões de dispersão de sementes, recrutamento e diversidade de plântulas, 

alterando a estrutura da comunidade florística ao longo do tempo. 
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Mapa 4.9 - Atropelamento de Fauna no AMRJ no Trecho Dentro da APA. 

 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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De maneira geral, os estudos apresentam indícios de como deveria ser diversa a fauna da 

região onde se insere a APA do Alto Iguaçu. Todavia, a pressão antrópica que levou à 

quase completa descaracterização da vegetação da região fez com que restassem poucos 

fragmentos florestais que possam abrigar a fauna local (inclusive os mamíferos). A maior 

parte destes fragmentos estão restritos àquelas áreas de maior altitude, de difícil acesso 

ao homem. Nestes locais, estudos são necessários para inventariar de maneira completa a 

fauna de mamíferos que ainda habita a APA. Dessa forma, a lista de espécies aqui 

apresentada possivelmente representa um retrato das espécies que ali ocorriam no 

passado, quando eram menores os impactos da ocupação humana. 

Conforme  

 

Quadro 4.7, entre as espécies listadas como de provável ocorrência para a APA do Alto 

Iguaçu, 26 constam em Planos de Ação Nacional (PAN) elaborados por especialistas junto 

ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Estas espécies, uma 

vez tendo sua ocorrência confirmada para a APA, devem ser consideradas prioritárias tanto 

para estudos de suas populações dentro da área, quanto prioritárias para as ações de 

manejo ali conduzidas. 

Possíveis alternativas de manejo – metas e ações - destas espécies já estão previstas ou 

sendo elaborados pelos PANs, e incluem tanto a elaboração de projetos para aumentar a 

conectividade de hábitats, por exemplo, quanto a seleção de áreas para monitoramento 

demográfico de espécies, ações de fiscalização e a construção de material para a educação 

ambiental14. Cabe ressaltar que o PAN de Aves da Mata Atlântica está em desenvolvimento, 

e possivelmente incluirá espécies que ocorrem na APA do Alto Iguaçu. 

Entre as espécies listadas nos planos de ação, os peixes anuais Leptolebias marmoratus e 

L. opalecens têm ações previstas para áreas no entorno da APA e localidades dentro dos 

limites da APA do Alto Iguaçu (PAN Rivulídeos). Para Leptolebias marmoratus está prevista 

a translocação da população da espécie da Vila de Cava, em Nova Iguaçu, para uma área 

situada na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Campo Escoteiro Geraldo, em 

Magé. Para Leptolebias opalescens e L. marmoratus está prevista a inclusão dos habitats 

destas duas espécies na área da Rebio do Tinguá e da APA do Alto Iguaçu, através do 

plano de manejo destas UCs. 

Dessa forma, é proposto neste plano de manejo, dentro do escopo do zoneamento, áreas 

de conservação dos habitats ocupados por Leptolebias opalescens e L. Marmoratus (Figura 

4.49 à Figura 4.52). Além do estabelecimento de zonas de preservação (uso restrito) dentro 

do zoneamento da APA, são previstas ações de monitoramento das populações locais 

 
 

14 Ver matrizes de planejamento dos PANs listados no  

 

Quadro 4.7 em: <www.icmbio.gov.br>. 
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destas espécies associadas a atividades de educação ambiental destinadas aos moradores 

e visitantes desta UC. 

 

 

Quadro 4.7 - Espécies de provável ocorrência na APA do Alto Iguaçu listadas em PANs para a conservação 

de espécies ameaçadas de extinção. 

Grupo Espécie PAN 

Anfíbios Cycloramphus ohausi 
Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica da Região 

Sudeste 

Anfíbios Thoropa petropolitana 
Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica da Região 

Sudeste 

Anfíbios Physalaemus soaresi 
Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica da Região 

Sudeste 

Répteis Atractus serranus 
Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica da Região 

Sudeste 

Mamíferos Leopardus tigrinus PAN Pequenos felinos 

Mamíferos L. wiedii PAN Pequenos felinos 

Mamíferos Puma concolor PAN da Onça-pintada 

Mamíferos Herpairulus vaguarondi PAN Pequenos felinos 

Mamíferos Alouatta guariba PAN Mamíferos da Mata Atlântica Central 

Mamíferos Brachyteles arachnoides PAN dos Muriquis 

Mamíferos Callithrix aurita PAN Mamíferos da Mata Atlântica Central 

Mamíferos Trinomys eliasi PAN Mamíferos da Mata Atlântica Central 

Mamíferos Chrysocyon brachyurus PAN Lobo-guará 

Peixes anuais Ophthalmolebias constanciae PAN Rivulídeos 

Peixes anuais Nematolebias whitei PAN Rivulídeos 

Peixes anuais Notholebias cruzi PAN Rivulídeos 

Peixes anuais Cynolebias citrinipinnis PAN Rivulídeos 

Peixes anuais Leptolebias marmoratus PAN Rivulídeos 

Peixes anuais Leptolebias splendens PAN Rivulídeos 

Peixes anuais Leptolebias opalescens PAN Rivulídeos 

Peixes anuais Notholebias fractifasciatus PAN Rivulídeos 

Peixes anuais Nematolebias papiliferus PAN Rivulídeos 

Peixes anuais Kryptolebias brasiliensis PAN Rivulídeos 

Peixes anuais Kryptolebias gracilis PAN Rivulídeos 

Peixes anuais Atlantirivulus janeiroensis PAN Rivulídeos 

Peixes anuais Notholebias minimus PAN Rivulídeos 
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Fonte: ICMBio, 2016b. 

 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.49 - Aspecto de fragmento florestal que 

inclui área alagada na APA do Alto Iguaçu. 

Figura 4.50 - Vista aproximada do fragmento 

florestal que inclui área alagada na APA. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.51 - Área alagada na APA do Alto Iguaçu, 

local de provável ocorrência de peixes Rivulídeos. 

Figura 4.52 - Poças temporárias formadas no 

interior de fragmento florestas na APA, um hábitat 

de provável ocorrência de Rivulídeos. 

A FAUNA NO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DA APA 

As oficinas de diagnóstico, uma etapa da construção deste Plano de Manejo, reuniram 

participantes de organizações governamentais, não-governamentais e representantes da 

sociedade civil para a troca de informações, percepções e experiências a respeito da APA 

do Alto Iguaçu. Durante as oficinas, tanto os recursos hídricos quanto a biodiversidade 

foram ressaltados como prioridades dentro da APA, e a poluição e o desmatamento foram 

considerados fraquezas ou ameaças à APA. Eventos históricos como vazamento de óleo, 

enchentes e deslizamentos marcaram moradores e atores envolvidos nas oficinas, sendo 

que tanto a ocorrência destes eventos quanto suas prováveis soluções ou mitigação afetam 

diretamente a fauna local. Este diagnóstico participativo revela que apesar de tidas como 
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importantes para a APA, a biodiversidade e a fauna locais são pouco conhecidas pela 

população, indicando um potencial para atividades de educação ambiental.  

As oficinas participativas também ressaltam a problemática da caça ilegal na área da APA 

e entorno (Rebio do Tinguá). A caça é considerada uma grave ameaça à fauna da APA, 

ocorrendo ao longo de todo o ano, com maior frequência entre os meses de maio a 

setembro, sendo concentradas nas proximidades da Rebio do Tinguá. De fato, a caça ilegal 

é um problema antigo nesta região, destacado desde o plano de manejo da Rebio do 

Tinguá, e também foco de estudos específicos conduzidos na própria UC (FERNANDEZ & 

TRAVASSOS, 2006 TRAVASSOS, 2011). Nesta UC, por exemplo, animais como cotias, pacas, 

porcos do mato e tatus são alvos da caça, e grandes herbívoros como o veado mateiro 

(Mazama americana) e o cateto (Tayassu tecaju) são intensamente procurados por 

caçadores. A caça em áreas de proteção no Estado do Rio de Janeiro, segundo estudo 

conduzido na baixada litorânea, é predominantemente comercial, conduzida por homens 

empregados e de baixa escolaridade (SAMPAIO, 2011). 

Nas proximidades da APA, armadilhas já foram encontradas (Figura 4.53 à Figura 4.56), 

caçadores já foram presos e também são conhecidos mercados e feiras que comercializam 

ilegalmente aves nativas. Em Duque de Caxias, a cada domingo, pelo menos 2 mil animais 

são comecializados por passarinheiros na maior feira de venda ilegal de animais do país. 

Uma investigação iniciada na região sobre a rede de tráfico de animais revelou o 

envolvimento de mais de 102 criminosos de 6 países diferentes (SARAIVA, 2015). Entre os 

pássaros vendidos e apreendidos em operações de fiscalização na região da APA estão 

canários da terra, tiês-sangue, coleiros, papagaios, galinhos da serra, tico-ticos, curiós, 

trinca-ferros e azulões15. 

 

 
Fonte: Skill, 2015. 

 
Fonte: Skill, 2015. 

 
 

15 Disponível em: <faunanews.com.br>. 
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Figura 4.53 - Armadilha encontrada em trilha nas 

proximidades da APA do Alto Iguaçu. 

Figura 4.54 - Detalhe de armadilha encontrada 

em trilha nas proximidades da APA do Alto 

Iguaçu. 

 
Fonte: Skill, 2015. 

 
Fonte: Skill, 2015. 

Figura 4.55 – Armadilha encontrada dentro dos 

limites da APA do Alto Iguaçu. 

Figura 4.56 - Armadilha encontrada dentro dos 

limites da APA do Alto Iguaçu. 

O impacto da caça na fauna da região da APA do Alto Iguaçu e UCs do entorno pode 

direcionar estratégias e ações de conservação e manejo de espécies na APA. Além do 

desenvolvimento de projetos de educação ambiental para conscientização da população 

em relação aos aspectos ilegais da caça, comercialização e compra de animais silvestres, é 

importante ressaltar nos programas ambientais o valor dos serviços ecossistêmicos 

prestados pela diversidade às sociedades humanas. Neste contexto, mamíferos e aves de 

grande porte são fundamentais para processos de dispersão de sementes de grandes 

espécies arbóreas, mantendo a diversidade e estrutura das florestas. Ainda, passarinhos 

comercializados ilegalmente são dispersores, polinizadores e presas, elementos 

fundamentais para o funcionamento de redes de interação ecológicas estabelecidas nos 

ambientes naturais. O monitoramento, dentro da APA, de ocorrências de espécies de 

mamíferos que constituem alvo da caça como cotias, pacas, porcos do mato, tatus, o cateto 

(Tayassu tecaju) e o veado mateiro (Mazama americana) pode ser conduzido em 

colaboração com atividades da Rebio do Tinguá. Ainda, um monitoramento independente 

pode fornecer informações importantes relativas ao status dessas populações, a 

distribuição destas espécies na área (efeitos da fragmentação) e orientar estratégias de 

manejo (qual espécie deve ser manejada?). 

A Figura 4.57 e a Figura 4.58 ilustram algumas das espécies de mamíferos registrados para 

a APA do Alto Iguaçu. 
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Fonte: Diogo Luiz. 

Figura 4.57 - A preguiça-comum (Bradypus variegatus), espécie que ocorre na APA do Alto Iguaçu, 

fotografada em fragmento florestal em Tinguá.  

 

 
Fonte: Diogo Luiz. 

Figura 4.58 - Bugio ruivo (Allouata caraya) na APA do Alto Iguaçu.  
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4.2 FATORES SOCIOECONÔMICOS 

4.2.1 SÍTIOS HISTÓRICOS 

Todo indivíduo constitui parte da sociedade e do ambiente onde vive, passando às 

próximas gerações através das criações e intervenções no ambiente. Deste modo, cabe 

destacar a importância da preservação do conhecimento adquirido até hoje, traduzido 

através dos bens (materiais e imateriais) que possuam significado histórico cultural, 

contribuindo para a compreensão da identidade cultural da sociedade que o produziu. 

A ocupação da região da Baixada Fluminense ocorre desde antes da colonização por parte 

dos europeus. No Quadro 4.8 são apresentadas informações sobre todos os sítios do 

Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (IPHAN, 2015) que estão localizados na APA do 

Alto Iguaçu. A maioria destes sítios foram descobertos durante a obra do Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro, trabalho desenvolvido pelo Instituto de Arqueologia 

Brasileira (IAB). 

Quadro 4.8 – Sítios localizados na APA e cadastrados no IPHAN. 

ID TIPO NOME DO SÍTIO 

1 Sítio Histórico Fazenda São Bernardino 

2 Sítio Histórico Cemitério dos Escravos 

3 Sítio Histórico Igreja Nossa Senhora da Piedade 

4 Sítio Histórico Antiga Vila Iguassú 

5 Sítio Histórico Porto de Iguassú 

6 Sítio Histórico Sítio Barão do Guandu 

7 Sítio Histórico Sítio Vale dos Pindobas 

8 Sítio Misto Sítio das Palmeiras 

9 Sítio Histórico Sítio Terra Prometida 

10 Sítio Histórico AEE II 

11 Sítio Histórico AEEI 

12 Sítio Histórico Sítio K4 

13 Sítio Histórico K 3 - Sítio Hidra de Iguaçu 

14 Sítio Histórico Sítio K1-A 

15 Sítio Histórico Sítio K2 

16 Sítio Histórico Sítio Canal Capivari 

17 Sítio Pré-histórico Sambaqui de Nova Iguaçu 

18 Sítio Histórico Estrada Real do Comércio 

19 Sítio Histórico Estação de Tinguá 

Fonte: Adaptado de IPHAN, 2015. 

No ANEXO 11 é apresentada a descrição dos sítios, sendo que a localização dos mesmos 

está no Mapa 4.10. A seguir estão apresentadas informações sobre os principais sítios 

cadastrados no IPHAN. 
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FAZENDA SÃO BERNARDINO  

A Fazenda São Bernardino localiza-se dentro do território da antiga Vila Iguassú, no século 

passado a mais próspera da província do Rio de Janeiro. A construção da Fazenda iniciou 

no ano de 1862, quando o seu fundador Bernardino José de Souza e Mello, adquiriu as 

terras do sítio Bananal tendo como término da construção no ano de 1875. A construção 

do casarão foi realizada sobre uma elevação, apresentando uma alameda de palmeiras 

imperiais até uma parada antiga da estrada de ferro. 

Após a construção da Fazenda, ocorreram inúmeras mudanças na política, social e 

econômica da região, bem como a implementação da via férrea, que geraram uma grande 

queda econômica na Vila Iguassú, acarretando no deslocamento do eixo econômico da 

região. A Fazenda São Bernardino perdia sua importância, passando a servir como casa de 

campo, tornando-se pouco frequentada. Logo após foi vendia a João Julião e Giácomo 

Gavazzi, passando a ser utilizada como área para plantação de laranja.  

Em janeiro de 1940, o prefeito de Nova Iguaçu, Ricardo Xavier da Silveira, solicitou ao 

IPHAN, o tombamento da Fazenda, mas somente em 1951 a Fazenda foi tombada como 

patrimônio histórico. Em meados da década de 1980, ocorreu um incêndio no casarão da 

fazenda de São Bernardino, acarretando na destruição parcial que ainda restava da 

estrutura (Figura 4.59 e Figura 4.60). 

 
Fonte: Jovem Repórter. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.59 - Fachada do casarão da Fazenda São 

Bernardino.  

Figura 4.60 – Situação atual da Fazenda São 

Bernardino. 

IGREJA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE NOVA IGUASSÚ  

A Igreja foi construída entre os séculos XVI e XVII, dando origem à Freguesia de Nossa 

Senhora da Piedade de Iguassú. Hoje resta somente a Torre Sineira. Localiza-se na Vila de 

Cava, distrito de Iguaçu (Figura 4.61 e Figura 4.62). 
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Fonte: Arquivo livre da web. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.61 - Igreja Nossa Senhora da 

Piedade de Nova Iguassú.  

Figura 4.62 - Atualmente restou somente a sinaleira da 

igreja.  

 

ESTRADA REAL DO COMÉRCIO 

A Estrada Real do Comércio é uma antiga estrada construída durante o século XIX, e 

tombada pelo IPHAN. A Estrada se estende por parte dos municípios de Nova Iguaçu e 

Miguel Pereira. 

Após a descoberta do ouro na região centro-oeste, a Real Junta Imperial aludiu sobre a 

abertura de um caminho com o intuito de melhorar o trajeto do transporte de mercadorias 

e ouro, entre o porto do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Estrada do Comércio saía da vila 

de Nossa Senhora da Piedade do Iguassú, transpassava a atual Reserva Biológica Federal 

do Tinguá, até chegar a região de Minas Gerais e Goiás (Figura 4.63). 

A construção da Estrada do Comércio influenciou o desenvolvimento econômico da região 

da Baixada Fluminense, assim como a criação da vila de Nossa Senhora da Piedade do 

Iguassú. A introdução da ferrovia e o aparecimento de endemias, ocasionou a decadência 

da Estrada do Comércio, ficando praticamente abandonada. 

 
Fonte: IAB, 2014. 

Figura 4.63 - Estrada Real do Comércio.  
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PORTO DE IGUASSÚ 

O Porto de Iguassú, se localizava no rio Iguaçu e foi o segundo mais importante porto 

fluvial do Rio de Janeiro, especialmente no século XIX. Exportavam principalmente 

mercadorias como café, feijão, farinha e tapioca, entre outros produtos produzidos no 

município na Vila Iguassú (Figura 4.64 e Figura 4.65). 

 
Fonte: História da Baixada, 2012. 

 
Fonte: Skyscrapercity, 2008. 

Figura 4.64 - Porto de Iguassú.  Figura 4.65 - Porto de Iguassú.  

ESTAÇÃO DE TINGUÁ 

A estação do Tinguá foi inaugurada no século XIX e desativada na metade do século XX. 

Localizado na entrada da Reserva Biológica do Tinguá, está atualmente abandonada (Figura 

4.66). 

 
Fonte: Estações Férreas Rodoviárias, S/D. 

Figura 4.66 - Estação Tinguá na década de 1950.  
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Mapa 4.10 - Sítios Históricos. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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4.2.2 CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS SETORES CENSITÁRIOS DA APA 

Para caracterizar os fatores socioeconômicos através de dados e informações secundárias, 

utilizaram-se plataformas públicas disponíveis, tendo como referência o método 

comparativo e de cruzamento nas dimensões macro, micro e temporal. Neste sentido, as 

dimensões comparativas estabelecidas foram: i) o Estado do Rio de Janeiro; ii) a 

Microrregião do Rio de Janeiro; iii) os três municípios da APA; e, iv) os setores censitários 

abrangidos pela APA, sendo esta, quando possível, a unidade de análise e detalhamento. 

Entre as fontes de consulta, a referência principal foi o IBGE, que entre estudos temáticos, 

apresenta os Censos Demográficos em periodicidade regular de 10 anos. Como parâmetro, 

utilizou-se o Censo Demográfico de 2010 até a menor redução de coleta de dados 

geográficos, conhecida como setor censitário. Nessa dimensão é possível detalhar 

particularidades da população residente, traçando perfis mais fidedignos, capazes de 

apontar subsídios para a compreensão da realidade local. 

Conforme a divisão político-administrativa do Estado do Rio de Janeiro, a Microrregião do 

Rio de Janeiro (IBGE 2010) contempla 16 municípios, a saber: Guapimirim, Itaboraí, Japeri, 

Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Queimados, Rio de Janeiro (Capital), São 

Gonçalo, São João de Meriti, Tanguá, Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, sendo 

os três últimos, onde está localizada a APA do Alto Iguaçu. 

A maior representação territorial da APA é predominante em Duque de Caxias e Nova 

Iguaçu, com pequena porção ao sul da APA, em Belford Roxo, ao sul da Estrada do Outeiro. 

O rio Tinguá, que corta a APA no sentido norte-sul, é o limite que divide os municípios de 

Nova Iguaçu e Duque de Caxias. 

Em nível local, considerando os três municípios, no Censo Demográfico de 2000, a área da 

APA do Alto Iguaçu era composta por 92 setores censitários, sendo que no censo de 2010 

esse número aumentou para 130 setores (Figura 4.67). 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Figura 4.67- Número de Setores Censitários na APA de acordo com o Censo 2000 e Censo 2010.  



 

272   

Além dos quantitativos, é possível caracterizar a situação de cada setor censitário. No total 

são oito situações, divididas em urbano e rural, a saber: 

❖ Situação Urbana - Área urbanizada de cidade ou vila, Área não-urbanizada 

de cidade ou vila, e Área urbana isolada; 

❖ Situação Rural - Aglomerado rural de extensão urbana, Aglomerado rural 

isolado (povoado), Aglomerado rural isolado (núcleo), Aglomerado rural 

isolado (outros aglomerados), e Zona rural (exclusive aglomerado rural). 

No ANEXO 12, é apresentada a relação dos Setores Censitários por município que compõe 

a APA, com o respectivo percentual de abrangência. Estes percentuais são os parâmetros 

de proporcionalidade para a apuração de resultados quantitativos. 

Os setores que compõem a área da APA do Alto Iguaçu podem ser visualizados no Mapa 

4.11. 
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Mapa 4.11 - Setores Censitários.  

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Territorialmente, a tipificação da ocupação dos três municípios representada pelos setores 

censitários é predominantemente de área urbanizada (75%), seguida de zona rural 

(exclusive aglomerado rural), que corresponde a 21% dos setores censitários da APA. Área 

não urbanizada e aglomerado rural isolado (povoado) representam 4% dos setores, 

conforme Figura 4.68. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Figura 4.68- Situação dos Setores Censitários na APA de acordo com o Censo 2010. 

Entre as peculiaridades de cada município, Belford Roxo não possui na APA a situação de 

“zona rural (exclusive aglomerado rural)”. Duque de Caxias é o único município com a 

situação de “aglomerado rural isolado - povoado” e Nova Iguaçu sem “área não-

urbanizada” e com 43% da área de interferência na condição de “zona rural (exclusive 

aglomerado rural)”. Na sequência, o Quadro 4.9 apresenta a situação dos setores censitários 

por município. 

Quadro 4.9 - Situação dos Setores Censitários da APA. 

Município 

Situação do Setor 

Área urbanizada 
Área não-

urbanizada 

Zona rural, 

exclusive 

aglomerado rural 

Aglomerado rural 

isolado - povoado 

Belford Roxo 11 3 0 0 

Duque de Caxias 65 1 12 1 

Nova Iguaçu 21 0 16 0 

TOTAIS 97 4 28 1 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

DINÂMICA POPULACIONAL 

Na Microrregião a dinâmica populacional dos três municípios é típica de Região 

Metropolitana, essencialmente em função da capital, Rio de Janeiro, e historicamente pelo 

crescimento, concentração, dependência territorial e econômica. Contudo, essa Região 

Metropolitana em muito se diferencia das outras regiões do Estado do Rio de Janeiro. 
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Considerando a relação de ocupação territorial pela densidade demográfica, apenas a 

densidade da cidade do Rio de Janeiro é maior (5.266 hab/km²). 

Enquanto a média no Estado do Rio de Janeiro é de 365 hab/km², na Baixada Fluminense 

é quase quatro vezes maior, ou seja, 1.301 hab/km2. Os três municípios da APA 

caracterizam-se por possuírem maior densidade do que as médias da Baixada, sendo a 

maior em Belford Roxo, com 6.031 hab/km², seguido de Duque de Caxias, com 1.829 

hab/km² e Nova Iguaçu, com 1.528 hab/km² (Figura 4.69). 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Figura 4.69 - Densidade populacional dos Municípios da APA.  

Para a caracterização mais fidedigna possível da população da APA, realizou-se a 

sistematização de dados com base nos 130 setores censitários apresentados anteriormente. 

A maior porção da APA do Alto Iguaçu localiza-se em uma região com baixa densidade 

populacional em relação às outras regiões dos municípios nos quais se encontra. 

Entretanto, há aglomerados urbanos dentro da área da APA, tais como Xerém, Vila de Cava 

e Tinguá, dentre outros, onde a densidade populacional é mais elevada. Para a 

compreensão da dinâmica populacional da APA, são analisados a seguir as tendências e 

os vetores de crescimento dos núcleos populacionais existentes, além de características 

básicas destas populações, tendo como referência a proporcionalidade dos setores 

censitários do interior da APA. 

População Residente 

De acordo com o Censo do IBGE de 2010, a população que residia na APA era de 63.714 

pessoas. As estimativas atualizadas dimensionam o total de 65.536 pessoas residentes na 

APA do Alto Iguaçu. A maior parte desta população está no município de Duque de 

Caxias, como pode-se verificar na Figura 4.70. 
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Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Figura 4.70 -  Distribuição da população total da APA do Alto Iguaçu por município.  

Considerando as estimativas, a população que reside no interior da APA representa uma 

pequena parcela da população total dos municípios que a compõem. O município que 

possui maior parcela de sua população residindo na APA é Duque de Caxias, com 5,2% do 

total, como pode-se observar no Quadro 4.10. 

 

Quadro 4.10 - Percentual da população dos municípios residente dentro da APA. 

Localidade 
População 2010 

(hab.) 

População 2015 

(hab.) 

Percentual da pop. total do 

município residente dentro da APA 

Belford Roxo 469.332 481.127 1,15 % 

Duque de Caxias 855.048 882.729 5,20 % 

Nova Iguaçu 796.257 807.492 1,74 % 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Conforme o Quadro 4.11, a partir dos setores censitários e detalhando-se os quantitativos 

com as referidas proporcionalidades percentuais de área, existiam em 2010, 18.789 

domicílios particulares, sendo 18.724 (99,65%) permanentes e 65 (0,35%) na condição de 

improvisados. Nos domicílios particulares permanentes moravam 60.137 pessoas, com a 

média de 3,23 moradores por domicílio. 

Conforme a Figura 4.71, considerando todos os domicílios particulares (permanentes e 

improvisados), a maior concentração estava em Duque de Caxias, com 13.614 (72%), 

seguida por Nova Iguaçu (21%) e Belford Roxo (7%). 
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Quadro 4.11 - Total geral de domicílios particulares permanentes e Improvisados e moradores – Belford 

Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. 

Município 

Domicílios 

Particulares 

Improvisados 

Domicílios 

particulares 

permanentes 

Moradores em 

domicílios 

particulares 

permanentes 

Média de moradores 

em domicílios 

particulares 

permanentes 

Belford Roxo 0 1.227 4.081 3,25 

Duque de Caxias 63 13.551 43.313 3,21 

Nova Iguaçu 2 3.946 12.743 3,00 

Totais 65 18.724 60.137 - 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Figura 4.71 - Distribuição dos domicílios na APA do Alto Iguaçu. 

Considerando as totalizações para os domicílios particulares permanentes, as tipificações 

recenseadas, conforme o Quadro 4.12, definidas como “casa”, “casa de vila ou em 

condomínio” e “apartamento”, a maior ocorrência é de “casa”, sendo de 18.026 (96,53%), 

seguida de “apartamento”, com 427 (2,29%) e “casa de vila ou em condomínio”, com 221 

(1,18%). 

Do total geral de “casa”, a maior concentração é em Duque de Caxias (73,51%), assim como 

“casa de vila ou em condomínio” (85,06%). Para os domicílios particulares permanentes do 

tipo “apartamento”, o maior quantitativo é em Belford Roxo (77,28%). 
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Quadro 4.12 - Tipos de Domicílios Particulares Permanentes nos municípios. 

Município 

Domicílios Particulares Permanentes 

Tipo casa 
Tipo casa de vila ou em 

condomínio 
Tipo Apartamento 

Belford Roxo 885 9 330 

Duque de Caxias 13.252 188 78 

Nova Iguaçu 3.889 24 19 

Totais 18.026 221 427 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Do total de domicílios, a maioria (79,60%) estava na condição de “próprios e quitados”, 

seguido de “alugados” (11,14%); “cedidos de outra forma” (4,63%); “cedidos por 

empregador” (2,09%); “próprios em aquisição” (2,01%) e apenas (0,53%) como “nem 

próprio, alugado ou cedidos”. 

Proporcionalmente, o município que possui mais domicílios “próprios e quitados” é Nova 

Iguaçu n (84,29%) e na condição de “alugados” e “cedidos de outra forma”, Duque de 

Caxias (12,29% e 5,14% respectivamente). Como “cedidos por empregador”, o município 

com maior número é Nova Iguaçu (3,17%) e “próprios em aquisição”, bem como “nem 

próprio, alugado ou cedidos”, é Belford Roxo, representando 3,91% e 1,14%, 

respectivamente. O Quadro 4.13 mostra as condições dos domicílios. 

Quadro 4.13 - Condição dos domicílios particulares permanentes nos municípios. 

Município 

Domicílios Particulares Permanentes 

Próprios e 

Quitados 

Próprios em 

aquisição 
Alugados 

Cedidos por 

empregador 

Cedidos 

de outra 

forma 

Nem próprio, 

alugados ou 

cedidos 

Belford Roxo 1.000 48 132 8 25 14 

Duque de Caxias 10.575 295 1.665 259 694 60 

Nova Iguaçu 3.326 33 289 125 148 25 

Totais 14.901 376 2.086 392 867 99 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

De maneira ampla, sem especificar a caracterização por setor censitário, tanto na área da 

APAIGU como entorno, ou seja, considerando todo o território dos municípios, o Censo de 

2010 apresentou a tipificação de aglomerados subnormais. Estas aglomerações apresentam 

elevado adensamento populacional, com ocupações irregulares, desordenadas e com 

carência nos serviços públicos essenciais. Em Duque de Caxias haviam 18.336 domicílios 

particulares ocupados nesta condição, distribuídos em 25 aglomerados. No município de 

Belford Roxo, 10.398 domicílios em 19 aglomerados e, em Nova Iguaçu haviam 2.853 

domicílios em 10 aglomerados subnormais. Considerando a totalização, os três municípios 

possuem 31.587 domicílios particulares ocupados em 54 aglomerados subnormais. 
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Distribuição Rural/Urbana 

Conforme as estimativas, a maior parte da população que reside na APA do Alto Iguaçu 

localiza-se em áreas urbanas, como pode-se verificar na Figura 4.72. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Figura 4.72 - Distribuição da população total da APA entre áreas rurais e urbanas.  

Mesmo tendo a maior parte da população residindo em áreas urbanas, a região da APA 

do Alto Iguaçu tem uma população rural considerável em relação aos municípios dos quais 

faz parte e em relação ao Estado do Rio de Janeiro. Isto pode ser visualizado na Figura 

4.73, onde é apresentada a proporção entre população urbana e rural destas localidades. 

A proporção da população que mora em áreas rurais na APAIGU é maior do que a dos 

municípios dos quais faz parte e a do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto a primeira 

registra quase 10% de sua população residindo em áreas rurais, o município com maior 

população rural - Nova Iguaçu - possui pouco mais de 1% de sua população em áreas 

rurais. Comparando-se ainda ao estado do Rio de Janeiro como um todo, verifica-se que 

a APA possui quase três vezes mais população no campo do que a média do Estado. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Figura 4.73 - Distribuição da população da APA, dos municípios e do Estado do RJ.  
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Fluxos Migratórios 

De 2000 a 2010 observou-se um aumento de 4.885 pessoas residentes na APA do Alto 

Iguaçu, o equivalente a 8,05% desta população em 2000. 

Considerando o total deste aumento populacional, 4.356 (89,2%) passaram a residir em 

áreas rurais e apenas 529 (10,8%) passaram a residir em áreas urbanas. Assim, observa-se 

um crescimento mais expressivo de pessoas residentes nas áreas rurais do que nas urbanas, 

como é possível verificar na Figura 4.74. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2000, 2010. 

Figura 4.74 - Crescimento da população da APA entre 2000 e 2010. 

Cabe ressaltar que a população rural é aqui medida pelo IBGE de acordo com a definição 

dos setores censitários entre urbanos e rurais. A população que passa a residir nos núcleos 

populacionais que estão em crescimento assenta-se na periferia destes núcleos, nas áreas 

dos setores censitários considerados rurais que estão localizados próximos a estes núcleos 

populacionais. Assim, a população que passa a residir na periferia dos núcleos 

populacionais é registrada nos setores censitários rurais, e acaba sendo considerada 

população rural. Desta forma, esta população não está necessariamente vivendo no campo, 

e sim, na periferia dos núcleos populacionais da APA. 

O aumento do número de domicílios na APA do Alto Iguaçu também é um fator que 

demonstra o crescimento da população residente nesta área. Comparando-se os dados do 

IBGE de 2000 com os de 2010, verifica-se um aumento de 20,4% dos domicílios particulares 

e coletivos, e um aumento de 21,2% de domicílios particulares permanentes, como pode-

se verificar na Figura 4.75. 

Ao passo que, entre 2000 e 2010, houve um aumento de 4.885 pessoas residentes na área 

da APA, houve, no mesmo período, um aumento de 3.468 domicílios particulares e 

coletivos. Em função das dinâmicas típicas de região metropolitana, o aumento do número 

de domicílios confirma a tendência de aumento da população da APA para os próximos 

anos. 
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Fonte: Adaptado de IBGE, 2000, 2010. 

Figura 4.75 - Domicílios particulares e coletivos e população residente da APA do Alto Iguaçu, por 

ano (2000 e 2010).  

É possível consolidar esta tendência pela estimativa da população para 2015 dos municípios 

que compõem a APA e do Estado do Rio de Janeiro. A APA do Alto Iguaçu registrou um 

aumento de 8,05% da população residente em 10 anos, ou seja, média de 4,02% de 

crescimento em 5 anos. Em relação aos municípios dos quais faz parte e em relação ao 

Estado do Rio de Janeiro, o crescimento da população da APA é ligeiramente mais 

acelerado que estes, como pode-se verificar no Quadro 4.14. 

 

Quadro 4.14 - Tendência de crescimento da população dos municípios da APA do Alto Iguaçu e do Estado 

do Rio de Janeiro. 

Localidade População 2010 (hab.) População 201516 (hab.) Taxa de crescimento 

Belford Roxo 469.332 481.127 2,45 % 

Duque de Caxias 855.048 882.729 3,14 % 

Nova Iguaçu 796.257 807.492 1,39 % 

Rio de Janeiro 

(Estado) 
15.989.929 16.550.024 3,38 % 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Verifica-se que os três municípios que compõem a APA do Alto Iguaçu apresentam uma 

tendência de crescimento da população menor que a do Estado. Além disso, há bastante 

variação entre cada município quanto à expectativa de aumento da população. 

Destaca-se, porém, que a APA do Alto Iguaçu apresenta uma tendência de crescimento 

populacional acima da tendência de crescimento populacional dos municípios que a 

compõem e do Estado do Rio de Janeiro. A APA localiza-se em uma região de menor 

 
 

16 Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS). 
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concentração populacional destes municípios, mas verifica-se que houve um aumento na 

ocupação e uso desta área. Desta forma, há tendência de aumento da ocupação desta 

região, tornando pertinente um planejamento e um regramento da ocupação e do uso da 

APAIGU. 

Faixa Etária e Gênero 

Segundo os dados do Censo de 2010 do IBGE, 50,76% da população total da APA do Alto 

Iguaçu são mulheres, enquanto 49,24% são homens, o que revela um equilíbrio quanto ao 

gênero desta população. Esta proporção entre a população masculina e feminina mantém-

se praticamente a mesma em relação ao Censo de 2000 do IBGE, que registrou, da 

população total da APA, 49,85% como homens e 50,15% como mulheres. 

Se comparados aos dados do Censo de 2010 do IBGE dos municípios que compõem a 

APA e do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que a proporção entre a população 

masculina e feminina da APA é similar à destas localidades. A população masculina da APA 

é ligeiramente maior do que a das demais localidades, como visualiza-se no Quadro 4.15. 

Quadro 4.15 - Proporção entre população masculina e feminina.  

Localidade População masculina População feminina 

Belford Roxo 48,31% 51,69% 

Duque de Caxias 48,08% 51,92% 

Nova Iguaçu 47,94% 52,06% 

APA do Alto Iguaçu 49,24 % 50,76 % 

Rio de Janeiro (Estado) 47,69% 52,31% 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Quanto às faixas etárias, verifica-se que a faixa etária com maior número de pessoas na 

APA do Alto Iguaçu é de 10 a 14 anos, tanto para homens quanto para mulheres, seguida 

pela faixa etária de 15 a 19 anos. Pode-se observar a distribuição da população em faixas 

etárias na pirâmide etária da população residente na APA do Alto Iguaçu (Figura 4.76). 
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Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 4.76 - Pirâmide etária da população residente na APA do Alto Iguaçu. 

É possível verificar que a população de 70 anos ou mais representa uma pequena parcela 

da população total da APA, o que revela uma baixa expectativa de vida. Também pode-se 

perceber que a base da pirâmide é enxuta, demonstrando uma diferença significativa entre 

a população de 0 a 9 anos e a população de 10 a 19 anos. 

Em comparação com as pirâmides etárias dos municípios que compõem a APA, percebe-

se que suas pirâmides são semelhantes, como pode-se observar na Figura 4.77 à Figura 

4.79. Nas pirâmides etárias dos três municípios que compõem a APA apresenta-se um 

padrão em que as faixas etárias com maior contingente de população são, em ordem 

decrescente, a faixa etária de 10 a 14 anos e a faixa etária de 15 a 19 anos. Ainda no 

mesmo padrão, a juventude de 20 a 29 anos apresenta um decréscimo populacional, se 

comparados às faixas etárias antecedentes e subsequentes. Este fator pode ser 

compreendido pelo alto índice de mortalidade juvenil destes municípios, o que se reflete 

na população residente na APA. 

Comparando-se à pirâmide etária do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se uma mudança 

em relação ao padrão observado nas pirâmides etárias dos três municípios e da APA, como 

é possível verificar na Figura 4.80. 

As faixas etárias com maiores contingentes populacionais nesta última pirâmide etária são, 

em ordem decrescente, a faixa etária de 25 a 29 anos e a faixa etária de 30 a 34 anos, 

diferentemente das pirâmides etárias dos municípios da APA. Percebe-se que a base da 

pirâmide é semelhante às anteriores, apresentando um padrão enxuto. Entretanto, contém 

um decréscimo populacional na faixa etária de 15 a 19 anos, que é menor que suas faixas 

etárias antecessora e sucessora. 

O padrão de ter uma base enxuta, observado em todas as pirâmides etárias, revela um 

decréscimo na taxa de natalidade destas localidades. Este decréscimo é mais antigo no 

Estado do Rio de Janeiro que possui faixas etárias de maior contingente populacional mais 

velhas que as das pirâmides etárias dos municípios que compõem a APA e da própria APA. 
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Fonte: IBGE, 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 4.77 - Pirâmide etária da população 

residente em Belford Roxo.  

 

Figura 4.78 - Pirâmide etária da população 

residente em Duque de Caxias.  

 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 4.79 - Pirâmide etária da população 

residente em Nova Iguaçu.  

Figura 4.80 - Pirâmide etária da população 

residente no Estado do Rio de Janeiro.  

No detalhamento dos setores censitários proporcionais na APA, a representação percentual 

das faixas etárias de zero a mais de 99 anos de idade confirmam efetivamente como média 

geral mais significativa a faixa de 10 a 14 anos (10,43%), e a menos significativa, de 95 a 

99 anos (0,03%). 

Considerando intervalos na faixa etária de 14 anos, as médias são de zero a 14 anos 

(26,30%); 15 a 29 anos (26,37%); 30 a 44 anos (23,22%); 45 a 59 anos (14,22%); 60 a 74 

anos (7,73%); 75 a 89 anos (2,02%) e de 90 a mais de 99 anos (0,13%). 

Na dimensão municipal repete-se a média geral mais significativa entre 10 e 14 anos em 

Nova Iguaçu (11,2%); Belford Roxo (10,50%) e Duque de Caxias (9,59%), assim como a 

menos significativa em Nova Iguaçu e Duque de Caxias (0,04% cada) e Belford Roxo 

(0,02%), conforme  

Quadro 4.16. 

 

Quadro 4.16 – Percentagem das faixas etárias em anos de idade - Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova 

Iguaçu. 
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Faixas Etárias em 

Anos de idade 

Faixas etárias no Municípios da APA (%) 
Média % 

Belford Roxo Duque de Caxias Nova Iguaçu 

0 a 4 7,94 7,14 7,7 7,59 

5 a 9 8,2 7,98 8,65 8,28 

10 a 14 10,5 9,59 11,2 10,43 

15 a 19 9,18 9,47 9,54 9,4 

20 a 24 8,48 8,44 8,46 8,46 

25 a 29 9,38 8,39 7,76 8,51 

30 a 34 8,5 8,51 7,76 8,26 

35 a 39 8,48 7,67 6,94 7,7 

40 a 44 7,41 7,45 6,93 7,26 

45 a 49 3,01 4,18 3 3,4 

50 a 54 5,9 6,01 6,42 6,11 

55 a 59 4,73 4,85 4,56 4,71 

60 a 64 3,24 3,6 3,81 3,55 

65 a 69 2,03 2,42 2,65 2,37 

70 a 74 1,45 1,85 2,13 1,81 

75 a 79 0,87 1,21 1,28 1,12 

80 a 84 0,37 0,78 0,76 0,64 

85 a 89 0,18 0,34 0,27 0,26 

90 a 94 0,06 0,1 0,13 0,1 

95 a 99 0,02 0,04 0,04 0,03 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Grau de Escolaridade 

A análise acerca do grau de escolaridade foi elaborada a partir dos dados do Censo de 

2010 do IBGE e baseou-se em informações sobre analfabetismo nos municípios de Belford 

Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Compararam-se esses dados com os do Estado do 

Rio de Janeiro e com dados sobre a área da APA do Alto Iguaçu.  

Ao considerar a população acima de 15 anos, que corresponde à classe que deveria estar 

integralmente alfabetizada, observa-se um percentual elevado de analfabetos na área da 

APA, quando comparada com as taxas dos três municípios mencionados e com Estado. 

Enquanto o Estado do Rio de Janeiro apresenta um percentual de 4% na taxa de 

analfabetismo, os municípios que abrangem a APA apresentam percentuais entre 4% e 5%. 

Especificamente na área da APAIGU verifica-se um percentual de 6,7%, o que equivale a 

mais de 3.000 habitantes analfabetos na área da unidade ( 
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Quadro 4.17). 

 

Quadro 4.17 - Taxa de analfabetismo da população acima de 15 anos em 2010. 

Localidade Número de pessoas Percentual 

Belford Roxo 17.623 5,0% 

Nova Iguaçu 27.873 4,6% 

Duque de Caxias 32.491 5,0% 

Rio de Janeiro 542.489 4,0% 

APA do Alto Iguaçu 3.295 6,7% 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Estratificação Social 

Observando a Figura 4.81, percebe-se que a maioria dos domicílios da APA do Alto Iguaçu 

possui rendimento nominal mensal per capita que chega até 1 a 2 salários mínimos (SM). 

O recorte de ¼ a ½, ½ a 1 e de 1 a 2 SM concentra cerca de 75% dos domicílios 

pesquisados pelo IBGE. Em 8,44% dos domicílios o rendimento nominal per capita passa 

de 3 salários mínimos. 

 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Figura 4.81 - Classes de rendimento da população da APA de acordo com o rendimento nominal 

mensal domiciliar per capita dos domicílios particulares permanentes. 

O contraponto disso são os domicílios cuja renda per capita é de até 1/8 de SM, e 1/8 a 

¼ de SM, que representam 8,78% dos domicílios. Além disso, 6,42% dos domicílios não 

possuem renda, de acordo com os dados informados no Censo. No Quadro 4.18 observam-
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se esses dados detalhados para os setores censitários da APA do Alto Iguaçu, divididos 

nos municípios do qual fazem parte. 

No Quadro 4.19 observam-se os domicílios particulares permanentes com rendimento 

mensal de todos os municípios, pertencentes à APA e no Estado do Rio de Janeiro, onde 

percebe-se que nos municípios pertencentes à APA, a maioria possui renda nominal mensal 

que gira entre 1 a 5 salários mínimos, contabilizando na média 62% do total de domicílios 

do município, enquanto que no Estado essa média atinge cerca de 54% dos domicílios. No 

RJ verifica-se um maior rendimento mensal em comparação aos municípios pertencentes 

à APA do Alto Iguaçu. 

Quadro 4.18 - Classes de rendimento da população da APA de acordo com o rendimento nominal mensal 

domiciliar per capita dos domicílios particulares permanentes divididos por município. 

Classes de 

rendimento (SM) 

Domicílios Particulares Permanentes 
% 

Belford Roxo Duque de Caxias Nova Iguaçu 

Até 1/8 22 222 105 1,72% 

De 1/8 a 1/4 121 929 385 7,06% 

De 1/4 a 1/2 370 3.155 994 22,23% 

De 1/2 a 1 636 4.910 1.352 33,93% 

De 1 a 2 338 3.049 720 20,20% 

De 2 a 3 81 789 118 4,86% 

De 3 a 5 35 401 73 2,50% 

De 5 a 10 8 156 12 0,87% 

De 10 a mais 1 35 7 0,21% 

Sem renda 59 705 542 6,42% 

Total 1.671 14.351 4.308 100% 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Quadro 4.19 - Classes de rendimento da população dos municípios que compõem a APA de acordo com 

o rendimento nominal mensal domiciliar per capita dos domicílios particulares permanentes (2010). 

Classes de 

rendimento 

(SM) 

Belford Roxo Duque de Caxias Nova Iguaçu Rio de Janeiro (Estado) 

DPP % DPP % DPP % DPP % 

Até 1/2 4.447 3,1% 5.797 2,2% 6.327 2,6% 81.931 1,6% 

De 1/2 a 1 16.601 11,4% 27.971 10,4% 26.951 10,9% 447.920 8,5% 

De 1 a 2 38.368 26,3% 61.990 23,0% 58.949 23,8% 1.008.935 19,2% 

De 2 a 5 55.670 38,2% 104.378 38,8% 91.219 36,8% 1.857.743 35,4% 

De 5 a 10 15.765 10,8% 37.485 13,9% 32.569 13,1% 883.289 16,9% 

De 10 a 20 2.897 2,0% 10.333 3,8% 9.112 3,7% 427.745 8,2% 

Mais de 20 528 0,4% 1.661 0,6% 2.384 1,0% 248.898 4,8% 

Sem Renda 11.390 7,8% 19.670 7,3% 20.580 8,3% 286.805 5,5% 

Total 145.666 100% 269.285 100% 248.091 100% 5.243.266 100% 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 
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Em suma, verifica-se que 71,4% dos domicílios particulares pertencentes à APA do Alto 

Iguaçu possuem rendimento nominal mensal per capita de, no máximo, 1 salário mínimo, 

sendo que 15,2% destes estão na faixa entre os sem renda e os de ¼ de salário mínimo 

mensal domiciliar per capita. O universo de domicílios particulares nos setores censitários 

dentro da APA é de 20.330, segundo dados do Censo de 2010 do IBGE. 

Considerando o conceito de População Economicamente Ativa (PEA - IBGE), ou seja, 

composta pelas pessoas de 10 a 65 anos de idade, que foram classificadas como ocupadas 

ou desocupadas no período de referência da pesquisa, 77,79% da população dos três 

municípios estavam nesta condição. Especificamente por município, a proporção de PEA 

mantém-se nos mesmos patamares da média geral, com 78,81% em Belford Roxo, 78,16% 

em Duque de Caxias e 76,38% em Nova Iguaçu. 

Detalhando-se as especificidades dos setores censitários, o Quadro 4.20 apresenta o total 

do rendimento nominal mensal dos domicílios particulares em 2010. À época totalizava R$ 

25.621.406,34 e a média de R$ 8.540.468,78. 

Considerando o total de domicílios particulares permanentes e improvisados, a média em 

reais por domicílio era de R$ 1.312,65. Tomando como referência o salário mínimo (SM) 

em 2010 (R$ 510,00) para os atuais (R$ 880,00), o total do rendimento nominal mensal dos 

domicílios particulares seria de aproximadamente R$ 44.209.000,00 e média de R$ 

14.736.000,00 e média em reais por domicílio de cerca de R$ 2.264,95. 

Proporcionalmente, o rendimento médio atualizado por domicílio em Duque de Caxias é 

de aproximadamente R$ 2.492,00 e em Belford Roxo, R$ 2.465,00. Em Nova Iguaçu o valor 

é menor, cerca de R$ 1.837,00. 

 

Quadro 4.20 - Rendimento nominal mensal dos domicílios particulares permanentes em Belford Roxo, 

Duque de Caxias e Nova Iguaçu. 

Município 

Total do Rendimento Nominal Mensal dos Domicílios Particulares 
R$ 

(Proporcional 

Setores) - 2016 

em SM 

R$ (Proporcional 

Setores) - 2010 

Total Geral de Domicílios 

Particulares Permanentes e 

Improvisados 

Média (R$) 

Proporcional de 

Setores & 

Domicílios 

Belford Roxo 1.753.171,62 1.227 1.428,83 3.025.080,44 

Duque de 

Caxias 
19.665.051,66 13.614 1.444,47 33.931.853,84 

Nova Iguaçu 4.203.183,06 3.948 1.064,64 7.252.551,16 

Totais 25.621.406,34 18.789 - 44.209.485,45 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Quanto ao gênero do responsável pelos domicílios particulares, no total dos três 

municípios, 61,57% são chefiados por homens e 38,43% por mulheres. A maior proporção 

de homens responsáveis ocorre em Duque de Caxias (62,26%) e de mulheres em Belford 

Roxo (42,22%). No geral, os percentuais dos municípios, seguem a média acumulada, 

conforme o Quadro 4.21. 
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A partir da identificação dos responsáveis pelos domicílios particulares permanentes, o 

rendimento nominal médio mensal destes nos três municípios é apresentado no Quadro 

4.22, correspondendo na época a R$ 913,28 e atualmente a R$ 1.575,20 (1,79 SM). Por 

município, o rendimento nominal médio mensal de cada responsável é de 

aproximadamente R$ 1.760,00 em Duque de Caxias, R$ 1.496,00 em Nova Iguaçu e de R$ 

1.478,00 em Belford Roxo. 

 

Quadro 4.21 -Gênero dos responsáveis - domicílios particulares permanentes em Belford Roxo, Duque de 

Caxias e Nova Iguaçu. 

Município 
Responsáveis pelo Domicílio Particular 

Homens % Mulheres % 

Belford Roxo 709 57,78 518 42,22 

Duque de Caxias 8.475 62,26 5.137 37,74 

Nova Iguaçu 2.383 60,37 1.564 39,63 

Totais 11.567 100% 7.219 100% 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

Quadro 4.22 - Rendimento nominal médio mensal - responsáveis domicílios particulares permanentes em 

Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. 

Município 

Valor em R$ do rendimento nominal médio 

mensal (Responsáveis por domicílios particulares 

permanentes) 

Proporcionalidade - SM 

2010 (R$ 510,00) 

SM atual (R$ 

880,00) 

Belford Roxo 856,28 1,68 1.478,40 

Duque de Caxias 1.017,68 2 1.760,00 

Nova Iguaçu 865,89 1,7 1.496,00 

Médias 913,28 1,79 1.575,20 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

O Censo de 2010 apurou o rendimento mensal domiciliar per capita, que é a divisão do 

rendimento mensal domiciliar pelo número de moradores da unidade domiciliar, exclusive 

aqueles cuja condição na unidade domiciliar era de pensionista, empregado doméstico ou 

parente do empregado doméstico. Em salários mínimos atuais, o percentual geral mais 

representativo nos três municípios é de “meio a um salário mínimo” (33,82%) e com menor 

representação, “mais de 10 salários mínimos” (0,20%). Na condição de “sem rendimento 

nominal mensal domiciliar per capita”, 6,47% e “até meio salário mínimo”, 30,78%. 

Dentre os municípios, a maior representação também é de “meio a um salário mínimo”, 

sendo em Belford Roxo (37,00%); Duque de Caxias (34,35%) e Nova Iguaçu (31,01%). As 

menores representações repetem a situação geral, com a situação de “mais de 10 salários 

mínimos” em Belford Roxo (0%); Nova Iguaçu (0,15%) e Duque de Caxias (0,23%). 

Na condição de “sem rendimento nominal mensal domiciliar per capita”, o maior percentual 

ocorre em Nova Iguaçu (12,63%) seguido de Duque de Caxias (4,94%) e Belford Roxo 

(3,34%). Os domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita 

“até meio salário mínimo” são mais representativos em Nova Iguaçu (35,00%), Duque de 
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Caxias (29,80%) e Belford Roxo (28,11%). O detalhamento dos rendimentos está 

apresentado no Quadro 4.23. 

Quadro 4.23 - Rendimento nominal mensal per capita (SM) - domicílios particulares 

permanentes em Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu.  

Município 

Domicílios Particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita 
Sem 

rendimento Até 

1/8 SM 

De 1/8 

a 1/4 

SM 

De 1/4 

a 1/2 

SM 

De 1/2 

a 1 SM 

De 1 a 

2 SM 

De 2 a 

3 SM 

De 3 a 

5 SM 

De 5 a 

10 SM 

Mais 

de 10 

SM 

Belford Roxo 16 84 245 453 276 70 34 8 0 41 

Duque de 

Caxias 
204 881 2.972 4.677 2.898 750 383 142 32 673 

Nova Iguaçu 99 362 920 1.224 648 107 68 12 6 501 

Totais 319 1.327 4.137 6.354 3.822 927 485 162 38 1.215 

% 1,70 7,06 22,02 33,82 20,34 4,93 2,58 0,86 0,20 6,47 

SM Atuais (R$) 110 220 440 880 1.760 2.640 4.400 8.800 8.800 - 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Variação da Empregabilidade 

Os dados referentes à variação de empregos formais na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, conforme os setores econômicos, apontavam no acumulado do ano de 2015 a 

relação existente entre segmentos e atividades da economia com a capacidade de geração 

de empregos/ocupações, evidenciando de maneira simples e direta áreas em que ocorre 

o incremento de renda e a movimentação de cadeias produtivas, onde os valores positivos 

indicam empregabilidade e valores negativos ou o mais próximo a zero, indicativos de 

desemprego e/ou sazonalidade, rotatividades. O estoque de empregos acumulado em 

todos os setores econômicos da região Metropolitana no ano de 2015, obteve o valor de 

(-) 125.521 empregos consolidados, ou seja, entre admissões e demissões no período, o 

saldo era negativo.  

Considerando o período de janeiro a dezembro de 2015, foram geradas nos três municípios 

109.974 admissões contra 121.637 desligamentos, estabelecendo variação absoluta de (-) 

11.663 empregos. Em suma, nos três municípios os resultados da variação de empregos 

formais foram negativos, sendo quantitativamente mais acentuado em Duque de Caxias 

com (-) 8.147 (69,85%); Nova Iguaçu com (-) 2.632 (22,56%) e Belford Roxo com (-) 884 

(7,58%). Abaixo, no Quadro 4.24, as especificações da variação de empregos formais no 

ano de 2015. 
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Quadro 4.24 - Variação de empregos formais em Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. 

Movimentação Agregada 
Belford 

Roxo 

Duque de 

Caxias 

Nova 

Iguaçu 
Total 

Região Metropolitana 

RJ 

Admissões 10.820 63.158 35.996 109.974 1.151.074 

Desligamentos 11.704 71.305 38.628 121.637 1.276.595 

Nº Emp. Formais - 1º 

Jan/2015 
25.702 167.071 91.624 284.397 2.948.931 

Total de Estabelecimentos 5.964 19.233 14.379 39.576 385.656 

Variação Absoluta -884 -8.147 -2.632 -11.663 -125.521 

Fonte: Adaptado de MTE, 2016. 

Considerando a evolução de empregos formais por setor de atividade econômica durante 

o ano de 2015, o Quadro 4.25 demonstra que na Região Metropolitana RJ, a única variação 

positiva de empregos foi no setor da agropecuária. Todos os outros sete setores 

apresentaram resultados negativos. Quanto ao saldo, os setores com estoque mais 

negativo de empregos formais eram, por ordem, serviços, indústria de transformação, 

construção civil, comércio, extrativo mineral, serviços ind. de utilidade pública e 

administração pública. Em relação às variações percentuais de empregos, por ordem 

decrescente, os três primeiros setores foram construção civil (-12,60%), indústria de 

transformação (-10,15%) e extrativo mineral (-9,93%). 

A ordem decrescente de saldos negativos dos três municípios apontava para indústria de 

transformação, serviços, comércio, construção civil, administração pública, agropecuária e 

extrativo mineral. O único saldo positivo ocorreu nos serviços Ind. de utilidade pública. 

De todos os municípios, o saldo acumulado mais negativo é o de Duque de Caxias, no 

setor de indústria de transformação (-4.402 empregos), em Belford Roxo, o do setor de 

serviços e em Nova Iguaçu, o da indústria de transformação. 

 

Quadro 4.25 -- Evolução de empregos formais por setor em Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. 

Setores Econômicos 

Belford Roxo 
Duque de 

Caxias 
Nova Iguaçu 

Total 

Região 

Metropolitana RJ 

Saldo 
Variac. 

empr % 
Saldo 

Variac. 

empr % 
Saldo 

Variac. 

empr % 
Saldo 

Variac. 

empr % 

Extrativo Mineral 1 100,00 3 1,67 -19 -12,10 -15 -872 -9,93 

Indústria de 

Transformação 
-242 -9,23 -4.402 -11,29 -1.750 -13,04 -6.394 -31.625 -10,15 

Serviços Ind. de 

Utilidade Pública 
9 10,71 43 3,33 -16 -3,33 36 -847 -1,76 

Construção Civil -98 -4,05 -1.074 -13,21 462 11,07 -710 -29.423 -12,60 

Comércio -123 -1,29 -326 -0,75 -435 -1,31 -884 -16.742 -2,63 
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Serviços -354 -3,21 -1.942 -2,62 -1.070 -2,69 -3.366 -50.636 -3,01 

Adm. Pública 0 0,00 1 0,14 -23 -10,70 -22 -222 -0,85 

Agropecuária -5 -31,25 -6 -10,34 -6 -6,25 -17 62 1,48 

Fonte: Adaptado de MTE, 2016. 

As ocupações tipificadas pela CBO – Classificação Brasileira de Ocupações com maiores 

estoques, ou seja, empregos (vagas) ocupadas efetivamente, apontavam em 31 de 

dezembro de 2014 nos três municípios, a ocupação de vendedor de comércio varejista 

(24,68%), auxiliar de escritório geral (21,07%), faxineiro (14,68%), assistente administrativo 

(13,69%), professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental - 1ª a 4ª 

(7,20%), operador de caixa (7,10%), motorista de caminhão – rotas regionais e 

internacionais (6,82%), professor de nível médio no ensino fundamental (3,14%) e 

supervisor administrativo (1,63%). 

Em Belford Roxo, o maior estoque é de professor de nível médio no ensino fundamental, 

enquanto Duque de Caxias, faxineiro e Nova Iguaçu, vendedor de comércio varejista. O 

Quadro 4.26 apresenta os tipos de ocupação com maior estoque em 2014. 

Quadro 4.26 - Tipos de ocupação com maiores estoques (31/12/2014). 

CBO 2002 Ocupação Total % Belford Roxo Duque de Caxias Nova Iguaçu 

521110 – Vendedor de Comércio 

Varejista 
18.804 24,68 1.776 8.744 8.284 

411005 – Auxiliar de Escritório em 

Geral 
16.047 21,07 2.195 8.134 5.718 

514320 - Faxineiro 11.179 14,68  11.179  

411010 - Assistente Administrativo 10.431 13,69  7.137 3.294 

231205 - Professor da Educação de 

Jovens e Adultos do Ensino 

Fundamental (1ª a 4ª Série) 

5.481 7,20   5.481 

421125 - Operador de Caixa 5.411 7,10 1.342  4.069 

782510 - Motorista de Caminhão 

(Rotas Regionais e Internacionais) 
5.192 6,82  5.192  

331205 – Professor de Nível Médio 

do Ensino Fundamental 
2.391 3,14 2.391   

410105 – Supervisor Administrativo 1.241 1,63 1.241   

Total 76.177 100,00 8.945 40.386 26.846 

Fonte: Adaptado de MTE, 2016. 
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DINÂMICA ECONÔMICA 

Produto Interno Bruto - PIB 

Para a caracterização das atividades econômicas, a variável mais importante é o Produto 

Interno Bruto (PIB) Municipal, calculado a partir de um sistema de Contas Regionais, e 

compilado e consolidado pelo IBGE. 

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território 

econômico de um país, independentemente da nacionalidade dos proprietários das 

unidades produtoras. Portanto, é um indicador que possibilita mensurar a riqueza 

produzida em um determinado território a partir de três grandes setores da atividade 

econômica, a saber, agropecuária, indústria e serviços. 

Considerando o Quadro 4.27, o percentual de distribuição de valor adicionado bruto por 

setores da atividade econômica, a preços correntes, no Estado do Rio de Janeiro, Baixada 

Fluminense e dos municípios da APA apresenta na Baixada Fluminense as atividades de 

comércio e serviços, administração pública e indústria com 49,00%, 28,00% e 14,00%, 

respectivamente. A atividade agropecuária, apesar de ser pouco representativa em todas 

as localidades, apresenta dinamismo. 

No município de Belford Roxo, o setor mais representativo é da administração pública, 

com 41,00%, seguido de comércio e serviços, com 37,00% e indústria, com 22,00%. Em 

Duque de Caxias, comércio e serviços com 51,00%, indústria 33,00% e administração 

pública com 16,00%. O município de Nova Iguaçu segue a mesma dinâmica do Estado, 

Baixada Fluminense e Duque de Caxias, ou seja, a maior representatividade setorial está no 

comércio e serviços, com 52,00%, logo após, administração pública, com 34,00%, e 

indústria, com 14,00%. Comparativamente, o setor de comércio e serviços é o mais 

representativo em Nova Iguaçu, administração pública em Belford Roxo e indústria em 

Duque de Caxias. 

Em valores monetários, o PIB dos municípios que compõem a APA representa 0,009% do 

PIB total do Estado do Rio de Janeiro. O PIB de cada município, assim como o PIB per 

capita está representado no  

Quadro 4.28 a seguir, onde o maior PIB per capita em ordem decrescente é o de Duque 

de Caxias, Belford Roxo e Nova Iguaçu. 

Quadro 4.27 - Percentual de distribuição de valor adicionado bruto por setores. 

Localidade 
Setores - Atividade Econômica (%) 

Comércio e Serviços Adm. Pública Indústria Agropecuária 

Belford Roxo 37% 41% 22% 0% 

Duque de Caxias 51% 16% 33% 0% 

Nova Iguaçu 52% 34% 14% 0% 

Baixada Fluminense 49% 28% 23% 0% 

Rio de Janeiro (Estado) 51% 18% 30% 0% 

Fonte: IBGE, 2015. 
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Quadro 4.28 - Produto Interno Bruto de 2012 dos municípios que compõem a APA. 

Município PIB a preços correntes (R$) 
PIB per capita a preços 

correntes (R$) 

Belford Roxo 7.542.639 15.892,76 

Duque de Caxias 27.121.886 31.280,03 

Nova Iguaçu 10.665.648 13.303,03 

Fonte: IBGE, 2015. 

Principais Atividades Econômicas 

Uma característica comum aos três municípios que compõem a APA Alto Iguaçu é que em 

todos, as duas principais atividades econômicas são, em primeiro lugar, o comércio e 

reparação de veículos automotores e motocicletas, e em segundo, outras atividades de 

serviço, variando apenas a terceira principal atividade econômica entre os três municípios. 

Em Belford Roxo é a construção, em Duque de Caxias a indústria de transformação e em 

Nova Iguaçu a terceira atividade econômica são atividades administrativas e serviços 

complementares. Podemos visualizar esta situação no Quadro 4.29. 

Quadro 4.29 - Principais atividades econômicas dos municípios (2013). 

Principais atividades econômicas de Belford Roxo 

Municípios 

Belford 

Roxo 

Duque de 

Caxias 

Nova 

Iguaçu 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 42,15% 44,36% 44,14% 

Outras atividades de serviços 16,77% 11,41% 13,66% 

Construção 7,88% 10,07% 6,31% 

Fonte: IBGE, 2013 – Em número de empresas por setor. 

Micro e Pequenas Empresas 

Uma das formas dinâmicas e atualizadas de apresentar o perfil de atividades econômicas 

num território é através da base de dados do Empresômetro das Micro e Pequenas 

Empresas (MPE). Esta plataforma consiste em informações da Receita Federal do Brasil 

(RFB), Secretarias Estaduais de Fazenda, Secretarias Municipais de Finanças, Agências 

Reguladoras, Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

Caixa Econômica Federal (CEF), Juntas Comerciais Estaduais, Portais de Transparência e 

IBGE. 

No Brasil, juridicamente são consideradas Microempresas as organizações que aufiram em 

cada ano calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00. Já as empresas de 

Pequeno Porte são aquelas com receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou 

inferior a R$ 3.600.000,00. 
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Os parâmetros de consulta realizados no início da segunda quinzena de janeiro do corrente 

ano, basearam-se no número de empreendimentos ativos por setor de atuação, 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), nos setores econômicos por 

município e nos primeiros 25 principais tipos de atividades (subclasses). 

Os três municípios possuem 149.137 empresas ativas, sendo 140.946 (94,5%) na condição 

de MPEs. Em Belford Roxo são 25.888 MPEs (95,9% do total); Duque de Caxias 62.097 

(94,2% do total) e Nova Iguaçu 52,961 (94,2% do total). 

Considerando os onze grupos de atividades econômicas, o maior quantitativo é de 

“comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas” com 42,00%. Esse percentual 

aproximado somente é alcançado com o somatório de cinco grupos de atividade, ou seja, 

“indústrias de transformação” (11,15%); “outras atividades e serviços” (10,27%), “alojamento 

e alimentação” (9,52%), “construção“ (8,73%) e “transporte, armazenagem e correio“ 

(4,59%). O menor quantitativo de MPEs é o de “saúde humana e serviços sociais”, com 

1,39%.  

No Quadro 4.30 é apresentada a distribuição dos grupos de atividades com os 

quantitativos de estabelecimentos e percentuais dos três municípios. 

A dinâmica observada no acumulado dos três municípios é semelhante, alterando em 

alguns casos, apenas o posicionamento (ranking) de grupo de atividade. Tanto o grupo 

mais representativo como o menos representativo são iguais entre si e na totalização dos 

municípios. 

Quadro 4.30 - Grupo de atividade das MPEs. 

Grupo de Atividade Total MPEs % do Total 

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 59.268 42,05 

Indústrias de Transformação 15.714 11,15 

Outras atividades e serviços 14.476 10,27 

Alojamento e Alimentação 13.414 9,52 

Construção 12.298 8,73 

Transporte, armazenagem e correio 6.472 4,59 

Atividades Administrativas e serviços complementares 5.983 4,24 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 4.454 3,16 

Outros 3.746 2,66 

Educação 3.160 2,24 

Saúde humana e serviços sociais 1.961 1,39 

Totais 140.946 100,00 

Fonte: Empresômetro, 2016. 

No município de Belford Roxo o somatório de cinco grupos de atividade, ou seja, 

“indústrias de transformação” (11,60%), “outras atividades e serviços” (11,16%), “construção“ 

(11,00%), “alojamento e alimentação” (9,46%), e “transporte, armazenagem e correio“ 

(4,54%), totaliza 47,76%. 

Em Duque de Caxias, o somatório de cinco grupos de atividade, ou seja, “indústrias de 

transformação” (12,44%), “outras atividades e serviços” (9,79%), “construção“ (9,44%), 
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“alojamento e alimentação” (7,73%), e “transporte, armazenagem e correio“ (5,51%), totaliza 

44,91%. 

Em Nova Iguaçu, o somatório de cinco grupos de atividade, ou seja; “outras atividades e 

serviços” (10,40%), “construção“ (9,64%), “indústrias de transformação” (9,41%) “alojamento 

e alimentação” (8,79%) e “atividades administrativas e serviços complementares“ (4,18%), 

totaliza 42,42%. 

A seguir, o Quadro 4.31 apresenta os percentuais das atividades econômicas nos três 

municípios da APA. 

Quadro 4.31 - Grupo de atividade MPEs nos municípios (em percentagem do total). 

Grupo de Atividade 

% do total nos municípios 

Belford Roxo 
Duque de 

Caxias 
Nova Iguaçu 

Alojamento e Alimentação 9,46 7,73 8,79 

Atividades Administrativas e serviços complementares 3,89 4,45 4,18 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 2,68 2,93 3,67 

Comércio, reparação de veículos automotores e 

motocicletas 
39,89 41,69 43,52 

Construção 11 9,44 9,64 

Educação 2,27 2,07 2,43 

Indústrias de Transformação 11,6 12,44 9,41 

Outras atividades e serviços 11,16 9,79 10,4 

Outros 2,39 2,66 2,78 

Saúde humana e serviços sociais 1,11 1,29 1,65 

Transporte, armazenagem e correio 4,54 5,51 100 

Fonte: Empresômetro, 2016. 

A partir dos grupos de atividades econômicas, 200 subclasses de atividades são passíveis 

de especificação e quantificação. Porém, para efeitos de apresentação do atual cenário de 

MPEs, apresenta-se as primeiras 25 subclasses com maior ocorrência. O acumulado dos 

três municípios totaliza 62.390 estabelecimentos, representando 44,26% do total de MPEs 

ativas.  

Das subclasses, a de maior quantitativo de estabelecimentos é o comércio varejista de 

artigos do vestuário e acessórios, com 12.148, seguido de cabeleireiros, com 8.099, e 

lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, com 4.079 estabelecimentos. Essas três 

subclasses, representam 17,25% do total de MPEs ativas e 39,00% do total das 25 

subclasses. 

Os Itens abaixo descritos no  
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Quadro 4.32 correspondem às subclasses das atividades econômicas acumuladas nos três 

municípios. 

 

 

 

 

Quadro 4.32 - Subclasses de atividade econômica MPEs. 

Posição Atividade Econômica 

Total em 

17/01/201

6 

Representação 

do Total (%) 

1 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 12.148 19,47 

2 Cabeleireiros 8.099 12,98 

3 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 4.079 6,54 

4 Obras de alvenaria 3.975 6,37 

5 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 
3.268 5,24 

6 
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 

consumo domiciliar 
2.629 4,21 

7 Comércio varejista de bebidas 2.299 3,68 

8 Instalação e manutenção elétrica 2.251 3,61 

9 Comércio varejista de materiais de construção em geral 2.143 3,43 

10 
Comércio varejista de outros produtos não especificados 

anteriormente 
2.127 3,41 

11 
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 

automotores 
2.112 3,39 

12 Outras atividades de tratamento de beleza 2.080 3,33 

13 Restaurantes e similares 1.882 3,02 

14 
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de 

higiene pessoal 
1.848 2,96 

15 Comércio varejista de artigos de armarinho 1.745 2,80 

16 Serviços ambulantes de alimentação 1.723 2,76 

17 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 

mudanças, municipal 
1.402 2,25 

18 

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou 

especializado em produtos alimentícios não especificados 

anteriormente 

1.310 2,10 

19 Promoção de vendas 1.234 1,98 

20 
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as 

confeccionadas sob medida 
1.140 1,83 

21 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 

mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 
787 1,26 
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Posição Atividade Econômica 

Total em 

17/01/201

6 

Representação 

do Total (%) 

22 
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 

informática 
767 1,23 

23 
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 

automotores 
728 1,17 

24 Padaria e confeitaria com predominância de revenda 308 0,49 

25 
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 

periféricos 
306 0,49 

Totais 62.390 100,00 

Fonte: Empresômetro, 2016. 

Em nível municipal, foram sistematizadas as 20 principais subclasses mais representativas. 

Em Belford Roxo são 11.940 estabelecimentos, ou seja, 46,12% do total de MPEs ativas do 

município e 8,47% do total de MPEs ativas dos três municípios. Das subclasses, assim como 

o somatório dos três municípios, a de maior quantitativo de estabelecimentos é o comércio 

varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 2.111, seguido de cabeleireiros, com 

1.663, e diferente do somatório geral, obras de alvenaria, com 969 estabelecimentos.  

Em Duque de Caxias, as 20 subclasses totalizam 26.902 estabelecimentos, ou seja, 43,32% 

do total de MPEs ativas do município e 19,08% do total de MPEs ativas dos três municípios. 

O maior quantitativo de estabelecimentos também é o comércio varejista de artigos de 

vestuário e acessórios, com 5.606, seguido de cabelereiros, com 3.391, e lanchonetes, casas 

de chá, de sucos e acessórios, com 1.818 estabelecimentos. 

Em Nova Iguaçu, as 20 subclasses totalizam 23.548 estabelecimentos, ou seja, 44,46% do 

total de MPEs ativas do município e 16,70% do total de MPEs ativas dos três municípios. 

Assim como o acumulado dos municípios, o maior quantitativo de estabelecimentos é o 

de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 4.431, seguido de 

cabeleireiros, com 3.045, e lanchonetes, casas de chá, de sucos e acessórios, com 1.606 

estabelecimentos. 

O Quadro 4.33 apresenta as 20 subclasses mais representativas nos três municípios da APA. 

Quadro 4.33 - Subclasses de atividade econômica MPEs nos municípios (em percentagem). 

Atividade Econômica 

% do total nos municípios 

Belford 

Roxo 

Duque de 

Caxias 

Nova 

Iguaçu 

Cabeleireiros 6,42 5,46 5,75 

Comércio varejista de artigos de armarinho 1,47 1,17 1,37 

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 8,15 9,03 1,2 

Comércio varejista de bebidas 1,72 1,53 8,37 

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de 

higiene pessoal 
1,22 1,28 1,71 
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Atividade Econômica 

% do total nos municípios 

Belford 

Roxo 

Duque de 

Caxias 

Nova 

Iguaçu 

Comércio varejista de materiais de construção em geral 1,81 1,43 1,39 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios - minimercados, 

mercearias e armazéns 

2,65 2,36 1,48 

Comércio varejista de outros produtos não especificados 

anteriormente 
1,38 1,58 2,11 

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as 

confeccionadas sob medida 
1,21 1,11 1,49 

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente 

para consumo domiciliar 
2,31 1,33 1,17 

Instalação e manutenção elétrica 1,83 1,82 1,45 

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 2,53 1,47 1,71 

Obras de alvenaria 3,74 2,93 1,64 

Outras atividades de tratamento de beleza 1,49 2,39 3,03 

Padaria e confeitaria com predominância de revenda 1,19 1,34 2,87 

Promoção de vendas 1,22 1,58 1,62 

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 

periféricos 
1,18 1,1 1,73 

Serviços ambulantes de alimentação 1,61 1,47 1,7 

Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 

automotores 
1,57 1,27 1,18 

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 

mudanças, municipal 
1,42 1,67 1,49 

Fonte: Empresômetro, 2016. 

Indústrias 

Os principais segmentos industriais de Belford Roxo são de estabelecimentos com atuação 

na área química e metalurgia. Entre os empreendimentos âncoras, o principal destaque é 

para a Bayer do Brasil, que agrega o maior parque industrial do município. 

Atualmente, a Bayer é uma das maiores empresas da Baixada Fluminense, gerando mais 

de 2.000 empregos diretos e indiretos no seu Parque Industrial. Neste Parque estão 

também instaladas empresas parceiras como a Haztec Tribel, especializada no tratamento 

e gerenciamento de resíduos industriais; Haztec Geoplan, especializada em soluções para 

abastecimento de água: Air Liquide, fornecedora de gases industriais; EBAMAG, empresa 

de logística do Grupo Toniato; Mauser e Graham, fabricantes de embalagens plásticas. 
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Em Duque de Caxias concentra-se o maior parque industrial do Rio de Janeiro, merecendo 

destaque empresas como Texaco, Shell, Esso, Ipiranga, White Martins, IBF, Transportes 

Carvalhão, Sadia, Ciferal, entre outras. Conforme cadastro da Firjan – Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o município ocupa a segunda posição em número 

de empregados no Rio de Janeiro e a terceira em número de estabelecimentos, 

O perfil das indústrias é de setores ligados à química e petroquímica, vinculados à cadeia 

produtiva, essencialmente ancorados pela REDUC. A refinaria é a segunda maior do país 

que possui um Polo Gás-Químico. 

A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), possui 

10 áreas definidas como distritos industriais. Entre os municípios contemplados está Duque 

de Caxias. O Distrito Industrial localiza-se na BR-040, km 22,5, distrito de Xerém e conta 

com uma área total de 2,5 milhões de m². O zoneamento é de ZEI - Zona Estritamente 

Industrial e o perfil de ocupação, voltado para Indústrias e serviços (Figura 4.82). 

Ainda, conforme Boletim do CODIN (Outubro/2015), “A multinacional Coca-Cola está 

investindo R$ 1 bilhão para a construção de sua nova fábrica, em Duque de Caxias, com 

geração de cerca de 2.280 empregos diretos e previsão de inauguração em 2016”. 

 

Fonte: CODIN, 2016. 

Figura 4.82 - Loteamento de áreas no Distrito Industrial. Fonte: CODIN, 2016. 

O município de Nova Iguaçu possui diversificação no setor secundário com polo de 

indústrias concentrado nos segmentos de cosméticos, metalurgia e têxtil. Entre os 

empreendimentos, destaca-se a Companhia de Canetas Compactor, as Indústrias Granfino 

(ramo de alimentos), a Cimobras (ramo siderúrgico), a Niely Cosméticos, a Embelleze e a 

Aroma do Campo (ramo de cosméticos). 
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Agropecuária 

Em relação ao uso econômico das terras, o Censo Agropecuário (IBGE 2006) apresenta 

detalhamentos fundamentais para a caracterização dos espaços rurais. Porém, em função 

da defasagem temporal, optou-se por dados mais atualizados, referentes às lavouras 

temporária, permanente, pecuária, aquicultura, extração vegetal e silvicultura, 

disponibilizados pelo IBGE em 2014, através de pesquisas municipais. 

Na lavoura temporária, conforme o Quadro 4.34, os municípios produzem três cultivares 

no total de 689 ha, entre áreas plantadas e colhidas. Os cultivares produzidos são batata-

doce, cana-de-açúcar e mandioca que somados chegam a 9.245 toneladas. O cultivo de 

mandioca representa 554 ha de plantio/colheita com produção de 5.020 toneladas, 

distribuídos em: 254 ha e 3.020 toneladas, em Nova Iguaçu e 200 ha e 2.000 toneladas, 

em Duque de Caxias. 

A cana-de-açúcar ocupa 115ha de área plantada/colhida, totalizando 4.225 toneladas de 

produção. A maior parcela de plantio e produção está em Duque de Caxias, com 100 ha e 

4.000 toneladas, e Nova Iguaçu, com 15ha e 225 toneladas. A batata-doce é 

plantada/colhida em área de 20 ha no município de Belford Roxo. 

 

Quadro 4.34 - Lavoura temporária.  

Tipo de cultivo 
Área 

plantada 

Área 

colhida 

Qtd 

produzida 

Belford 

Roxo e Qtd 

produzida 

Duque de Caxias 

e Qtd produzida 

Nova Iguaçu 

e Qtd 

produzida 

Batata Doce 20 ha 20 ha N.I 20 ha Sem dados Sem dados 

Cana de açúcar 115 ha 115 ha 4.225 t Sem dados 100 ha /4.000 t 15 ha /225 t 

Mandioca 554 ha 554 ha 5.020 t Sem dados 200 ha /2.000 t 254 ha /3.020 t 

Totais 689 ha 689 ha 9.245 t 20 ha 300 ha/6.000 t 269 ha/3.245 t 

Fonte: IBGE, 2014. 

Em relação à lavoura permanente, são cinco tipos de cultivares colhidos, sendo que o de 

maior área plantada/colhida e quantidade produzida é a banana em cacho. São 210 ha e 

2.193 toneladas de produção. Desse total, 213 ha e 1.393 cachos produzidos e 100 ha e 

800 cachos, ocorrem em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, respectivamente. O cultivo de 

limão possui menores áreas (2 ha) e quantidade produzida (25 toneladas). 

O cultivo de coco-da-Bahia está estabelecido em 41 ha (plantio/colheita), com 411 

toneladas produzidas, sendo 26 ha e 261 mil frutos, em Nova Iguaçu e 15 ha e 150 mil 

frutos, em Duque de Caxias. Em 31 ha ocorre o plantio/colheita de goiaba, para a produção 

total de 465 toneladas. Destas, em Nova Iguaçu são 315 toneladas em 21 ha e, em Duque 

de Caxias, 150 toneladas produzidas em 10 ha. Por fim, o cultivo de maracujá ocorre apenas 

em Duque de Caxias, em área de 5 ha e produção de 70 toneladas. No acumulado, são 

292 ha de área colhida e 560 toneladas produzidas. Destes valores, Nova Iguaçu movimenta 

260 ha e 315 toneladas de produção e Duque de Caxias, 132 ha e 245 toneladas. Belford 
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Roxo não apresentou nenhum tipo de cultivar e lavoura permanente. O Quadro 4.35 

apresenta as particularidades de cada cultivo e município. 

O rebanho de pecuária (plantel) existente nos municípios era de 120.855 cabeças entre as 

nove espécies de animais, conforme o Quadro 4.36. Desse total, a maior representação era 

a de aves (galos, galinhas e codornas), com 110.750 cabeças (91,63%), seguido de bovinos, 

com 7.000 cabeças (5,79%). Os bubalinos são os de menor representação, com apenas 20 

cabeças (0,01%), seguido dos muares, com 30 cabeças (0,02%). Na sequência, os coelhos 

(0,11%), ovinos (0,34%), equinos (0,45%), caprinos (0,49%) e suínos (1,11%). 

O total geral é de 120.855 cabeças, sendo 107.565, em Nova Iguaçu e 13.290, em Duque 

de Caxias. 

Quadro 4.35 - Lavoura permanente.  

Tipo de cultivo 
Área de 

colheita 

Área 

colhida 

Qtd 

produzida 

Belford Roxo 

e Qtd 

produzida 

Duque de 

Caxias e Qtd 

produzida 

Nova Iguaçu e 

Qtd produzida 

Banana (cachos) 213 ha 213 ha 2.193 t Sem dados 100 ha/800 t 213 ha /1.393 t 

Coco da Baia 

(mil frutos) 
41 ha 41 ha 411 t Sem dados 15 ha/150 t 26 ha /261 t 

Goiaba 31 ha 31 ha 465 t Sem dados 10 ha/150 t 21 ha/315 t 

Limão 2 ha 2 ha 25 t Sem dados 2 ha/25 t Sem dados 

Maracujá 5 ha 5 ha 70 t Sem dados 5 ha/70 t Sem dados 

Totais 292 ha 292 ha 560 t 0,00 132/245 t 260 ha/ 315 t 

Fonte: IBGE, 2014 - Produção Agrícola Municipal. 

 

Quadro 4.36 - Rebanho efetivo geral.  

Espécie de efetivo Cabeças % Total 

Belford 

Roxo 

(cabeças) e 

% 

Duque de Caxias 

(cabeças) e % 

Nova Iguaçu 

(cabeças) e % 

Bovinos 7.000 5,79% 0 4.000/57,20% 3.000/42,80% 

Bubalinos 20 0,01% 0 20/100% 0 

Equinos 550 0,45% 0 550/100% 0 

Muares 30 0,02% 0 30/100% 0 

Suínos 1.345 1,11% 0 980/72,86% 365/27,14% 

Caprinos 600 0,49% 0 450/75% 150/25% 

Ovinos 420 0,34% 0 370/88,10% 50/11,90% 

Aves (galos, galinhas 

e codornas) 
110.750 91,63% 0 6.750/6,10% 104.000/93,90% 

Coelhos 140 0,11% 0 140/100% 0 

Totais 120.855 100,00 0,00 13.290 107.565 
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Fonte: IBGE, 2014 - Produção da Pecuária Municipal. 

Na produção de aquicultura, é informado no  

Quadro 4.37 a existência de produção apenas em Duque de Caxias. São 24.750 kg em seis 

espécies de peixe, cuja maior quantidade produzida é de tilápias, com 8,600kg (34,74%). O 

tucunaré representa 30,30% e 7.500kg no total e pacu e patinga, 19,79% e 4.900 kg. A 

espécie tambaqui produz 2.800 kg (11,31%) e a produção de pintado, cachara e/ou surubim 

é de 950 kg (3,83%). 

As espécies com produção anual representativa são as vacas de leite, com produção de 

1,28 milhões de litros, ovos de codorna e ovos de galinha com 3.787 e 371 mil dúzias, 

respectivamente, e 230 kg de mel de abelha. As maiores produções destas espécies 

ocorrem em Nova Iguaçu, seguidas por Duque de Caxias e Belford Roxo, conforme o 

Quadro 4.38. 

 

Quadro 4.37 - Produção de aquicultura. 

Espécie de efetivo 

Qtd 

produzida 

(Kg) 

% Total 
Belford 

Roxo (Kg) 

Duque de 

Caxias (Kg) 

Nova 

Iguaçu (Kg) 

Pacu e Patinga 4.900 19,79  4.900  

Pintado, Cachara, Surubim 950 3,83  950  

Tambaqui 2.800 11,31  2.800  

Tilápia 8.600 34,74  8.600  

Tucunaré 7.500 30,30  7.500  

Totais 24.750 100,00 0,00 24.750 0,00 

Fonte: IBGE, 2014, Produção da Pecuária Municipal. 

 

Quadro 4.38 - Produção pecuária municipal.  

Espécie de efetivo Qtd produzida 
Belford Roxo 

(qtd) e % 

Duque de Caxias 

(qtd) e % 

Nova Iguaçu 

(qtd) e % 

Leite de vaca 1,28 milhões/litro 33 mil/litro / 2,57 
320 mil/litro / 

24,92 

931 mil/litro / 

72,50 

Ovos de galinha 371 mil dúzias 
3 mil dúzias / 

0,80 

13 mil dúzias / 

3,50 

355 mil dúzias / 

95,70 

Ovos de codorna 3.787 mil dúzias  
7 mil dúzias / 

0,20 

3.780 mil dúzias / 

99,80 

Mel de abelha 230kg  130kg / 56,50 100kg / 43,50 

Fonte: IBGE, 2014, Produção da Pecuária Municipal. 

As atividades de extrativismo vegetal e silvicultura praticada nos municípios, conforme as 

últimas cinco apurações anuais do documento do IBGE– Produção da Extração Vegetal e 
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da Silvicultura – PEVS, não apresentam dados, apenas que em 31/12/2014, havia área total 

de 13 hectares de silvicultura para espécies de eucalipto. 

Nas atividades agropecuárias, um dos indicadores e instrumentos de identificação da 

agricultura do tipo familiar é a DAP – Declaração de Aptidão do Pronaf – Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Tendo por base janeiro do corrente 

ano, existem 146 DAPs ativas, das quais apenas uma é referente a pessoa jurídica. Quanto 

a esta DAP, emitida em Duque de Caxias, pertence à Cooperativa de Produção 

Agroecológica Terra Fértil, que possui o total de 42 associados. 

Conforme o  

Quadro 4.39, do total de DAPs ativas, o maior volume está em Duque de Caxias (61,64%), 

seguido de Nova Iguaçu (36,67%) e Belford Roxo (0,69%). 

Com o detalhamento das DAPs, é possível identificar o perfil dos beneficiários através da 

Categoria do Agricultor e a Condição de Posse e Uso da Terra, entre outros.  

A categoria dos 237 beneficiários divide-se em dois silvicultores (0,84%), sete pescadores 

(2,95%), 15 assentados do PNRA – Programa Nacional de Reforma Agrária, 18 aquicultores 

(7,59%) e 195 demais agricultores familiares (82,28%). As categorias de pescador e 

silvicultor pertencem a Duque de Caxias e a de assentados PNRA, a Nova Iguaçu. A 

condição de aquicultor corresponde a Duque de Caxias e Nova Iguaçu, conforme o Quadro 

4.40. 

 

Quadro 4.39 - Lista de DAPs - Pessoas Físicas (PF) e Pessoa Jurídica (PJ) por município. 

Município 
Total de DAPs Ativas 

PF PJ Total Geral 

Belford Roxo 1 0 1 

Duque de Caxias 89 1 90 

Nova Iguaçu 55 0 55 

Totais 145 1 146 

Fonte: MDA, 2016. 

 

Quadro 4.40 - Perfil dos beneficiários - DAPs. 

Município 

Categoria do Agricultor 

Total Geral 
Demais 

Agricultores 

Familiares 

Aquicultor Pescador Silvicultor 
Assentado 

PNRA 

Belford Roxo 1 0 0 0 0 1 

Duque de Caxias 124 10 7 2 0 143 

Nova Iguaçu 70 8 0 0 15 93 

Totais 

% 

195 18 7 2 15 237 

82,28 7,59 2,95 0,84 6,33  

Fonte: MDA, 2016. 



 

306   

Um tipo de ocupação presente na APA e área de influência são glebas de terra 

reconhecidas pelo INCRA através de assentamentos coletivos. Dados de julho de 2015 da 

Superintendência Regional do Estado do Rio de Janeiro - SR 07 do INCRA apontam os 

Projetos de Reforma Agrária por município, conforme Fases de Implementação. O Quadro 

4.41 apresenta no total oito projetos de reforma agrária para os municípios de Duque de 

Caxias e Nova Iguaçu, que somam 11.140 hectares de área e capacidade para 947 famílias, 

sendo que 197 já assentadas. Em três situações, o status no período de consulta 

(março/2016) apresentava zero famílias assentadas especificamente no Núcleo Colonial 

Duque de Caxias; Núcleo Colonial São Bento e Núcleo Colonial Tinguá. 

Considerando a área da APA em Duque de Caxias existe o Projeto de Assentamento Federal 

(PA) Morro Grande com 317,8 ha, capacidade para 40 famílias, sendo que 14 assentadas. 

O projeto de assentamento está em fase de estruturação. 

Em Nova Iguaçu, são dois PAs. O Terra Prometida possui área total de 552,07 ha e 

capacidade para assentamento de 61 famílias, sendo ocupada atualmente por 51 famílias. 

Em fase de consolidação, o PA São Bernardino possui área total de 212 ha com capacidade 

para 55 famílias, sendo que 50 já ocupam os lotes. 

O Mapa 4.12 apresenta a localização dos assentamentos da reforma agrária conforme 

dados disponibilizados pelo INEA. 

A posse e uso da terra dos beneficiários tem maior representação na condição proprietário 

(39,83%) e em quase igualdade, posseiro (38,53%). As demais condições e em menor 

proporção são, comodatário (7,36%), assentados (6,49%), arrendatário (5,19%), parceiro 

(1,73%) e meeiro (0,87%). Em Belford Roxo, a única condição de posse e uso da terra é de 

proprietário (1 cadastro). Em Duque de Caxias a mais representativa também é de 

proprietário, e em Nova Iguaçu, a de posseiro, conforme a Figura 4.83. 

 
Fonte: MDA, 2016. 

Figura 4.83 - Condições de Posse e Uso da Terra - DAPs.  
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Quadro 4.41 - Projetos de reforma agrária. 

Município Nome do Projeto17 Área APA Área (ha) 
Nº Famílias 

Fase18 
Ato de Criação Obtenção 

Capacidade Assentadas Tipo Nº Data Forma Data 

Duque de 

Caxias 
PA - Morro Grande Sim 317,8 34 14 5 Portaria 3 04/01/1989 Desapropr. 01/09/1989 

Duque de 

Caxias 

Núcleo Colonial 

Duque de Caxias 
Não 540,95 47 0 7 Decreto 88.310 01/01/1941 Transfer. 03/02/1941 

Duque de 

Caxias 
PE - São Lourenço Não 90 11 6 3 Portaria 36 16/09/2005 Reconhec. 21/08/1961 

Nova Iguaçu PA - Terra Prometida Sim 552,07 61 51 3 Portaria 1 18/08/2010 Arrecad. 24/09/2008 

Nova Iguaçu PA - São Bernardino Sim 212 55 50 7 Resolução 109 04/10/1991 Desapropr. 05/10/1987 

Nova Iguaçu PAM - Marapicu Não 318,17 92 76 3 Portaria 34 16/12/2009 Reconhec. 09/09/2008 

Nova Iguaçu 
Núcleo Colonial São 

Bento 
Não 6.548,87 465 0 7 Decreto 22.226 23/01/1968 Transfer. 10/03/1963 

Nova Iguaçu 
Núcleo Colonial 

Tinguá 
Não 2.561,13 182 0 7 Decreto 2.496 07/10/1938 Transfer. 05/05/1938 

Total Geral - 11.140,99 947 197       

Fonte: MDA, 2016. 

 
 

17 PA - Projeto de Assentamento Federal / PE - Projeto de Assentamento Estadual / PAM - Projeto de Assentamento Municipal. 

18 3 - Assentamento Criado - Imóvel já sob o domínio ou posse do Incra na condição permissiva de ingresso das famílias selecionadas, para o processo 

de legitimação delas com a assinatura de respectivos contratos de assentamento. 5 - Assentamento em Estruturação - Aquele em que se inicia a fase de 

implantação de infra-estrutura básica: abastecimento de água; eletrificação rural, estradas vicinais e edificação de moradias. 7 - Assentamento Consolidado 

- Aquele que tenha mais da metade das famílias beneficiárias da concessão de título definitivo de propriedade, estando em fase de transferência de áreas 

ou imóveis remanescentes, ao município ou estado (núcleos urbanos, etc.). 
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Mapa 4.12 - Assentamentos de Reforma Agrária. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Atividades Econômicas Licenciadas 

A concessão de licenças ambientais serve como parâmetro para entendimento do volume 

e tipificação de atividades econômicas ativas no território. Neste sentido, as atividades que 

contemplem empreendimentos de impactos ambientais específicos de análise e concessão 

por parte do Estado do Rio de Janeiro, apresentam até janeiro de 2016 o total de 320 

licenças para os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. 

Deste total de licenças, Duque de Caxias possui 200 (62,50%); Nova Iguaçu com 61 (19,06%) 

e Belford Roxo, 59 (18,44%). De todos os tipos de licença, a com maior ocorrência é do 

tipo LO – Licença de Operação, totalizando 194 ocorrências (60,63%) conforme o  

Quadro 4.42. 

Das 320 licenças ambientais concedidas pelo INEA, oitenta e cinco (85) referem-se a 

empreendimentos localizados na área de abrangência da APA e três (3) estão localizados 

no interior da APA do Alto Iguaçu (município de Duque de Caxias), conforme detalhado 

no  

Quadro 4.43. 

 

Quadro 4.42 - Tipos de licença por município. 

Município 
Tipo de Licença19 

Totais 
AA LAS LIO LI LO LOR LP LPI 

Belford Roxo 30 2 0 3 19 1 1 3 59 

Duque de Caxias 24 9 1 0 142 18 0 6 200 

Nova Iguaçu 10 3 0 4 33 7 2 2 61 

Totais 64 14 1 7 194 26 3 11 320 

% 20,00 4,38 0,31 2,19 60,63 8,13 0,94 3,44  

Fonte: Adaptado de INEA, 2016B. 

 

Quadro 4.43 – Empreendimentos licenciados pelo INEA no interior da APA. 

Empresa 
Tipo de 

Licença 
Município Atividade 

Nortec Química S.A. LI 
Duque de 

Caxias 

Fabricação de produtos farmacêuticos e 

veterinários 

 
 

19 I - Licença Prévia (LP); II - Licença de Instalação (LI); III - Licença Prévia e de Instalação (LPI); IV - Licença de 

Operação (LO); V - Licença de Instalação e de Operação (LIO); VI - Licença Ambiental Simplificada (LAS); VII - 

Licença de Operação e Recuperação (LOR); VIII - Licença Ambiental de Recuperação (LAR). 



 

312   

Brique Gestão de 

Empreendimentos Ltda EPP 
LPI 

Construções novas e acréscimos de 

edificações 

Polink Indústria Química Comércio 

Ltda 
LO 

Fabricação de produtos químicos 

diversos 

Fonte: Adaptado de INEA, 2016B. 

No Mapa 4.13 é indicada a localização das atividades econômicas licenciadas pelo INEA na 

APAIGU e em sua área de abrangência. No ANEXO 13, apresenta-se o resumo destas 

atividades. 
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Mapa 4.13 – Atividades Econômicas Licenciadas. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Arranjos Produtivos Locais 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Estado do 

Rio de janeiro (SEDEIS), possui estruturado 20 Arranjos Produtivos Locais (APLs), conforme 

a vocação econômica-produtiva das regiões do RJ.  

O APL de Petróleo, Gás e Energia de Duque de Caxias, contempla o município de mesmo 

nome. O APL “Calçados e Acessórios da Baixada Fluminense” abrange os municípios de 

Duque de Caxias e Belford Roxo. O APL Móveis da Baixada Fluminense, atende Duque de 

Caxias e Nova Iguaçu. 

Considerando a região metropolitana como um todo, ainda existem os APLs de Gemas e 

Jóias e de Tecnologia da Informação. 

SANEAMENTO BÁSICO 

Os dados sobre o saneamento básico da população que reside na APA constituem 

importante fonte de informação, pois abrangem o abastecimento de água, a destinação 

dos resíduos sólidos e do esgoto desta população. Estes fatores são potenciais causadores 

de impactos ambientais, se não forem pensados de forma sustentável. 

Abastecimento de Água 

O abastecimento de água é um indicador importante do saneamento básico, pois se 

constitui num fator de relação direta com a saúde da população. A população residente 

na área de APA é atendida pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE). 

Conforme caracterização e diagnóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento Sanitário Regional constante no Programa de Saneamento Ambiental (PSAM) 

dos Municípios do entorno da Baia de Guanabara, é possível sobrepor por aproximação 

setores de abastecimento com as áreas da APAIGU e entorno. No Quadro 4.44, 

apresentam-se dados de 2013 considerando por município o setor de abastecimento e 

bairros/localidades atendidas. 

 

Quadro 4.44 - Setores de Abastecimento de Água. 

Município Setor Local 

Duque de Caxias 

Fábrica Nacional de Motores APA 

El Dorado APA 

Cidade dos Meninos APA 

Santa Cruz da Serra APA 

Pilar APA 

Campos Elíseos Entorno 

Imbariê Entorno 
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Município Setor Local 

Parque Fluminense Entorno 

Nova Iguaçu 

Parque Estoril APA 

Nova Luz APA 

Adrianópolis APA 

Vila Cava APA 

Posse Entorno 

Brasília Entorno 

Fico Entorno 

Jardim Alvorada Entorno 

Belford Roxo 

Miguel Couto APA 

Lote XV APA 

Belford Roxo Entorno 

Graça Entorno 

Retiro Feliz Entorno 

Jardim Meu Retiro Entorno 

 

Considerando o esquema unifilar na Figura 4.84, representativo de todo o sistema de 

adução e reservação de água desde Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo até o Rio 

de Janeiro, existem três captações (represas) denominadas São Pedro, Rio D’Ouro e Tinguá 

no município de Nova Iguaçu e o mesmo quantitativo em Duque de Caxias, nas captações 

de Xerém, Mantiquira e Taquara. O total de reservatórios operantes era dle cinco em Nova 

Iguaçu; quatro em Duque de Caxias e um em Belford Roxo.  

A água é distribuída para Duque de Caxias a partir da Adutora Principal da Baixada 

Fluminense e da Nova Adutora da Baixada Fluminense que, juntas produzem em torno de 

9,5 m³/s de água para a região. O município de Duque de Caxias é a ponta do 

abastecimento de toda a região, uma vez que estas adutoras distribuem a água para Nova 

Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo e São João de Meriti (NOWASKI, 2015). 
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Fonte: PMSB, 2016. 

Figura 4.84 - Macroestrutura de abastecimento regional. 

O  

 

 

Quadro 4.45 apresenta os dados do Censo 2010 sobre o abastecimento de água na região 

da APA. 
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Quadro 4.45 - Formas de abastecimento de água na área da APA. 

Forma de abastecimento de água 
Número de 

domicílios 
Percentual (%) 

Rede geral 13.973 68,95 

Poço ou nascente na propriedade 5.624 27,75 

Água da chuva armazenada em cisterna 6 0,03 

Outra forma de abastecimento 662 3,27 

Total 20.265 100 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

Verifica-se que o abastecimento pela rede geral é a principal forma de abastecimento de 

água nas comunidades da APA, representando 68,95% do total, seguido por poços ou 

nascentes nas propriedades com 27,75%. Os abastecimentos por água da chuva em 

cisternas ou por outras formas são pouco expressivos no contexto geral da APA. 

Destaca-se que o abastecimento por poços e nascentes não é a principal forma de 

abastecimento, porém tem percentual relevante e pode representar riscos à saúde da 

população, visto que em muitos casos essa água é consumida sem o tratamento adequado. 

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades divulga 

anualmente o “Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos”, com base em dados do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). A vigésima edição do 

Diagnóstico, referente ao ano de 2014, apresenta três grupos de indicadores, sendo dois 

operacionais (água e esgoto) e de qualidade (inconformidade). A base informacional foi 

disponibilizada pela CEDAE, e para indicadores de água, o  

Quadro 4.46 identifica que, no Estado do Rio de Janeiro, o volume de água disponibilizado 

por economia é de 35,71 m³/mês/econ, enquanto a média dos três municípios é de 40,00 

m³/mês/econ, sendo que o maior volume é o de Belford Roxo, com 47,44 m³/mês/econ. 

Em relação ao consumo médio de água por economia, o do Estado é de 23,11 

m³/mês/econ, e nos três municípios a média de 22,53 m³/mês/econ. Em Belford Roxo 

ocorre o maior consumo médio, 25,08 m³/mês/econ. O consumo médio per capita de água 

médio no Estado é de 271,54 L/hab.dia, sendo a média dos municípios da APAIGU menor, 

equivalente a 228,93 L/hab.dia. Entre os três municípios da APA, o maior consumo médio 

é de Nova Iguaçu, com 237,87 L/hab.dia. Ainda, em média no Estado, a extensão da rede 

de água por ligação é de 9,05 metros e nos municípios da APAIGU é de 6,0 metros de 

rede por ligação. 
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Quadro 4.46 - Indicadores operacionais - Água. 

Município 

Indicadores Operacionais – Água 

Volume de água 

disponibilizado 

(m³/mês/econ) 

Consumo médio de 

(m³/mês/econ) 

Consumo médio 

per capita 

l/hab.dia 

Extensão da rede 

por ligação 

(m/lig.) 

Belford Roxo 47,44 25,08 226,62 5,92 

Duque de Caxias 37,44 22,19 222,31 7,77 

Nova Iguaçu 35,11 20,32 237,87 4,32 

Média 40,00 22,53 228,93 6,00 

Rio de Janeiro (Estado) 35,71 23,11 271,54 9,05 

Fonte: SNIS, 2014. 

Resíduos Sólidos 

Os dados do Censo de 2010 acerca da destinação dos resíduos estão indicados no Quadro 

4.47. Pode-se observar que a grande maioria dos resíduos sólidos da área da APA são 

coletados por serviço de limpeza, e cerca de 13% dos domicílios se utiliza da queima dos 

resíduos. Já os resíduos enterrados, jogados em rios, lagos, mar ou em outros lugares 

representa apenas 1,12 % do total. 

 

Quadro 4.47 - Destinação dos resíduos sólidos na área da APA. 

Destino do lixo N.º de domicílios Percentual (%) 

Coletado por serviço de limpeza 16.108 79,49 

Coletado em caçamba de serviço de limpeza 993 4,90 

Queimado (na propriedade) 2.744 13,54 

Enterrado (na propriedade) 16 0,08 

Enterrado em terreno baldio ou logradouro 299 1,48 

Jogado em rio, lago ou mar 35 0,17 

Outro destino 70 0,35 

Total 20.265 100 

Fonte: IBGE, 2010. 

Ao considerar a destinação de resíduos, o Estado do Rio de Janeiro, tem induzindo a 

formação de consórcios intermunicipais apresentando alternativas através de aterros 

sanitários regionais. O Arranjo Regional específico para o território é o Consórcio Baixada 
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Fluminense, constituído pelos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, 

Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti. 

Conforme o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro (SEA, 2013), existem 

duas Centrais de Tratamento de Resíduos (CTRs) que recebem resíduos dos municípios 

componentes do consórcio e de outros municípios não consorciados. A CTR Nova Iguaçu 

é uma concessão municipal, constituída por um aterro sanitário, unidade de tratamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde e de beneficiamento de Resíduos de Construção Civil e 

uma unidade de aproveitamento de biogás para recuperação de créditos de carbono, que 

recebe os resíduos sólidos gerados nos municípios de Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de 

Meriti e Mesquita. Salienta-se ainda, que os resíduos sólidos urbanos coletados no 

município de São João de Meriti são transportados para a CTR Nova Iguaçu com o apoio 

de uma estação de transferência. 

O município de Belford Roxo conta com uma CTR privada (Bob Ambiental), classificada 

como autorizada. A CTR Bob Ambiental possui um aterro sanitário, recebe e armazena 

resíduos de construção civil para posterior beneficiamento. Esta CTR recebe os resíduos 

gerados no município de Belford Roxo e Duque de Caxias.  

A ação inicial do Consórcio Baixada Fluminense é de beneficiamento de Resíduos de 

Construção Civil, através do Programa Entulho Limpo da Baixada, que prevê a implantação 

de Ecopontos e Áreas de Triagem e Transbordo, estrategicamente posicionados para 

viabilização e encadeamento do sistema. O Quadro 4.48 apresenta os locais e municípios 

atendidos por aterros sanitários e centrais de tratamento de resíduos. 

 

Quadro 4.48 - Centrais de tratamento de resíduos e de aterros sanitários. 

Municípios atendidos 
Nome do Aterro Sanitário ou da Central 

de Tratamento de Resíduos 

Localização do 

Aterro ou CTR 

Belford Roxo e Duque de Caxias CTDR - Bob Ambiental / SOLVI Belford Roxo 

Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis e 

São João de Meriti 
CTR - Nova Iguaçu / NOVA GERAR Nova Iguaçu 

Fonte: SEA, 2013. 

A questão dos resíduos sólidos é um dos principais problemas ambientais no território da 

APA do Alto Iguaçu, conforme destacado durante as oficinas de diagnóstico realizadas para 

o Plano de Manejo. Em vistorias realizadas na região foi possível identificar diversos pontos 

com acúmulo irregular e resíduos sólidos (Figura 4.85 a Figura 4.88). 
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.85 – Depósito irregular de resíduos na 

Cidade dos Meninos. 

Figura 4.86 – Vista de diversos pontos de depósito 

irregular de resíduos nas margens do rio Iguaçu. 

 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.87 – Placa indicativa sobre resíduos 

próximo à Mantiquira. 

Figura 4.88 – Depósito irregular de resíduos em 

via de acesso de Xerém. 

 

Esgoto 

Considerando a proporção de domicílios, os dados do Quadro 4.49 permitem observar que 

menos da metade do tratamento de esgoto sanitário da região da APA é realizado por 

meio da rede geral de esgoto. O esgoto despejado em valas representa quase um quarto 

do tratamento de esgoto desta região. Além disso, o despejo nos rios e lagos da APA 

representa 8,25% do destino do esgoto dos domicílios, o equivalente a 1.672 domicílios. 

As fossas sépticas e rudimentares representam 21% do destino dos esgotos, e o restante 

representa um percentual pequeno em relação ao total dos dados. 

O indicador operacional de esgoto (CEDAE) no Quadro 4.50 apresenta o percentual médio 

de coleta de esgoto no Estado do Rio de Janeiro de 48,54%, e nos três municípios, 36,83%. 
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Nova Iguaçu apresenta o menor percentual, 35,90%. A proporção de esgoto tratado 

referido à água consumida é de 30,76% no Estado e 13,06% nos municípios. O maior 

percentual entre os municípios é em Belford Roxo (34,33%) e o menor em Nova Iguaçu 

(0,05%). No Estado do RJ, a extensão média da rede de esgoto por ligação é de 7,73 metros 

e nos três municípios da APAIGU é de 7,94 metros de rede por ligação. 

Quadro 4.49 - Tipo de tratamento do esgoto por domicílio dos municípios que compõem a APA. 

Forma de tratamento do esgoto N.º de domicílios Percentual (%) 

Rede geral de esgoto ou pluvial 8.855 43,70% 

Fossa séptica 2.948 14,55% 

Fossa rudimental 1.855 9,15% 

Vala 4.497 22,19% 

Rio, lago ou mar 1.672 8,25% 

Outro tipo 406 2,00% 

Não tinham 32 0,16% 

Total 20.265 100 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

 

Quadro 4.50 - Indicadores operacionais - Esgoto. 

Município 

Indicadores Operacionais - Esgoto 

% de coleta de 

esgoto 

% de esgoto tratado referido 

à água consumida 

Extensão da rede de 

esgoto por ligação 

(m/lig.) 

Belford Roxo 38,68 34,33 8,84 

Duque de Caxias 35,92 4,80 8,47 

Nova Iguaçu 35,90 0,05 6,52 

Média 36,83 13,06 7,94 

Rio de Janeiro (Estado) 48,54 30,76 7,73 

Fonte: SNIS, 2014. 

 

A média percentual entre os três municípios da APAIGU com inconformidade (fora do 

padrão) é de 1,26% nas análises de cloro residual, 6,19% de inconformidade das análises 

de turbidez e 9,41 % nas análises de coliformes totais. No  

 

 

Quadro 4.51 são apresentados os indicadores por município. 
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Quadro 4.51 - Indicadores de qualidade - Inconformidade. 

Município 
% das análises de cloro 

residual fora do padrão 

% das análises de 

turbidez fora do 

padrão 

% das análises de 

coliformes totais 

fora do padrão 

Belford Roxo 0,00 1,68 8,86 

Duque de Caxias 1,70 6,63 9,61 

Nova Iguaçu 2,09 10,26 9,76 

Média 1,26 6,19 9,41 

Fonte: SNIS, 2014. 

Em relação às Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), o município de Duque de Caxias é 

atendido pela ETE Pavuna, que possui capacidade para tratamento de até 1.000 L/s de 

esgoto coletado a partir de 71.402 ligações domiciliares, beneficiando 410.500 habitantes. 

Os municípios de Nova Iguaçu e Belford Roxo são atendidos pela ETE Sarapuí, que possui 

capacidade para tratamento de 1.000 L/s de esgoto coletados de 63.134 ligações 

domiciliares, totalizando cerca de 431.000 habitantes e 337 Km de rede e colhedor tronco. 

Entorno dos Domicílios (Arborização, Esgoto a Céu Aberto e Lixo Acumulado em 

Logradouros) 

O levantamento censitário permite também caracterizar o entorno dos domicílios 

recenseados através de seis itens, dos quais três são mais diretamente relacionados com 

aspectos de saneamento, a saber, arborização, esgoto a céu aberto e lixo acumulado. 

No censo de 2010 o IBGE pesquisou se na face ou na face confrontante do domicílio 

recenseado, ou ainda no canteiro central, existia arborização, ou seja, árvore ao longo da 

calçada/passeio e/ou em canteiro dividindo pistas de um mesmo logradouro, mesmo que 

apenas em parte. Percentualmente havia na média geral 37,33% de arborização no entorno 

dos domicílios, sendo o maior percentual em Duque de Caxias (48,69%), seguido de Nova 

Iguaçu (43,19%) e Belford Roxo (20,13%). 

No entorno dos domicílios recenseados foram computados os dados daqueles que 

possuíam vala, córrego ou corpo d´água onde habitualmente corria lançamento de esgoto 

doméstico, ou valeta, por onde escorria, na superfície, o esgoto doméstico a céu aberto. A 

média geral dos três municípios é de 9,88%, com o maior percentual em Belford Roxo 

(17,11%), Duque de Caxias (8,39%) e Nova Iguaçu (4,13%). 

Quanto ao lixo acumulado, foram identificados locais de depósito e acúmulo de lixo nos 

logradouros. A existência de caçamba de serviço de limpeza não foi considerada como lixo 

acumulado em via pública. O percentual médio é de 8,06%, sendo em Belford Roxo a maior 

proporção percentual (14,26%) e na sequência, Duque de Caxias (6,52%) e Nova Iguaçu 

(3,39%). No Quadro 4.52 são apresentados os quantitativos de domicílios e percentuais por 

município. 
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Quadro 4.52 - Entorno de domicílios recenseados. 

Município 

Entorno de Domicílios Recenseados 
Total Geral de Domicílios 

Particulares Permanentes e 

Improvisados 
Qtd - Arborização 

Qtd - Esgoto Céu 

Aberto 

Qtd - Lixo 

Acumulado 

Logradouro 

Belford Roxo 247 210 175 1.227 

Duque de Caxias 6.628 1.142 888 13.614 

Nova Iguaçu 1.705 163 134 3.948 

Totais 8.580 1.515 1.197 - 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

SAÚDE E IDHM 

Estabelecimentos de Saúde 

A análise acerca dos dados sobre saúde foi elaborada a partir da plataforma do Ministério 

da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil, considerando as 

especificidades e os quantitativos de estabelecimentos de saúde públicos e privados nos 

três municípios. 

No total são 1.526 estabelecimentos, sendo 787 (51,57%) em Nova Iguaçu, 611 (40,04%) 

em Duque de Caxias e 128 (8,39%) em Belford Roxo. 

Os principais estabelecimentos de atendimento a emergências/urgências totalizam 38 

unidades (2,49%), sendo 16 unidades móveis de nível pré-hospitalar – 

urgência/emergência; nove de pronto-atendimento; oito prontos-socorros gerais; um 

pronto-socorro especializado e quatro unidades móveis terrestres. No Quadro 4.53 são 

apresentadas as especificações dos estabelecimentos por município. 

 

Quadro 4.53 - Tipos de estabelecimentos de saúde. 

TIPO Belford Roxo 
Duque de 

Caxias 
Nova Iguaçu Total 

Consultório 22 280 395 697 

Clínica Especializada/Ambulatório 

Especializado 
33 150 191 374 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e 

Terapia 
9 57 54 120 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 31 37 25 93 

Policlínica 13 25 52 90 

Posto de Saúde 0 20 35 55 
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TIPO Belford Roxo 
Duque de 

Caxias 
Nova Iguaçu Total 

Unidade Móvel de Nível Pré-Hosp-

Urgência/Emergência 
3 5 8 16 

Hospital Geral 2 11 2 15 

Hospital Especializado 3 3 6 12 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 3 5 3 11 

Pronto-Atendimento 1 5 3 9 

Pronto-Socorro Geral 0 6 2 8 

Unidade Mista 1 0 4 5 

Central de Regulação de Serviços de Saúde 1 2 1 4 

Farmácia 4 0 0 4 

Unidade de Vigilância em Saúde 2 1 0 3 

Outros 0 4 6 10 

Total 128 611 787 1.526 

% 8,39 40,04 51,57 100 

Fonte: DATASUS, 2016. 

Leitos 

Em relação à disponibilidade de leitos, pode-se observar o total de 3.141 leitos, sendo 

1.659 (52,82%) pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 1.482 (47,18%) particulares (não SUS). 

A distribuição do total de leitos por município é de 1.579 (50,27%) em Duque de Caxias; 

1.152 (36,68%) em Nova Iguaçu e 410 (13,05%) em Belford Roxo.  

Os leitos de saúde em Duque de Caxias se dividem entre: 796 (50,41%) públicos e 783 

(49,58%) privados. Em Nova Iguaçu, 524 (45,48%) públicos e 628 (54,51%) privados. Por 

fim, em Belford Roxo com 339 (82,68%) públicos e 71 (17,31%) privados.  

Entre os tipos de atendimento com disponibilidade de leito, o resumo no Quadro 4.54 

possibilita identificar que 22,70% são do tipo clínico; 20,53% cirúrgico e 20,34% pediátrico. 

Os leitos do tipo de atendimento complementar representam 19,93% do total, seguido do 

obstétrico, com 12,07%. Os tipos de leitos com menor quantidade referem-se a outras 

especialidades, com 3,06% e hospital dia, 1,37%. Quanto a pertencer ao SUS ou particular, 

há equilíbrio na proporção de leitos do tipo clínico, pediátrico e hospital dia, o que não 

ocorre nos demais. Do total, 75,04% dos leitos cirúrgicos, bem como 87,34% dos leitos 

obstétricos são do SUS. A maior incidência de leitos particulares ocorre nos 

complementares, com 85,46%, e outras especialidades, com 62,50%. 
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Quadro 4.54 - Leitos por grupos de especialidade médica. 

Leitos 
Qtd 

Total % SUS % Não SUS % 

Clínico 713 22,70 382 53,58 331 46,42 

Cirúrgico 645 20,53 484 75,04 161 24,96 

Pediátrico 639 20,34 310 48,51 329 51,49 

Complementar 626 19,93 91 14,54 535 85,46 

Obstétrico 379 12,07 331 87,34 48 12,66 

Outras Especialidades 96 3,06 36 37,50 60 62,50 

Hospital Dia 43 1,37 25 58,14 18 41,86 

Total 3.141 100,00 1.659  1.482  

Fonte: DATASUS, 2016. 

Programas de Atenção Básica 

Os Programas de Atenção Básica e os respectivos percentuais de cobertura da população 

(território) indicam a estrutura existente voltada ao atendimento público. Tendo como base 

2015, o Quadro 4.55 identifica nos três municípios o total de 1.368 Agentes Comunitários 

de Saúde, sendo 685 em Nova Iguaçu, 402 em Duque de Caxias e 281 em Belford Roxo. 

Quanto às equipes, são 244 divididas em 55 de Saúde Bucal e 189 Saúde da Família. Duque 

de Caxias totaliza 106 equipes, Nova Iguaçu, 93 e Belford Roxo, 45. 

Os percentuais médios de cobertura da população dos agentes comunitários de saúde 

chegam a 36,29%. As Equipes da Saúde da Família, 29,69% e as Equipes de Saúde Bucal 

8,33%. A média geral de cobertura dos programas de atenção básica é de 24,77%. 

 

Quadro 4.55 - Programas de atenção básica e % de cobertura. 

Programas - Atenção 

Básica 

Belford 

Roxo 

% 

Cobertura 

Duque 

de 

Caxias 

% 

Cobertura 

Nova 

Iguaçu 

% 

Cobertura 
Total 

% Médio 

Cobertura 

Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) 
281 33,7 402 26,31 685 48,86 1.368 36,29 

Equipes de Saúde Bucal 8 6 32 13 15 6 55 8,33 

Equipes da Saúde da 

Família 
37 26,63 74 29,06 78 33,38 189 29,69 

Total 326 22,11 508 22,79 778 29,41 1.612 24,77 

Fonte: DATASUS, 2016. 

Características dos óbitos 

No ano de 2013, conforme o Sistema de Informações Sobre Mortalidade, desenvolvido 

pelo Ministério da Saúde, o quantitativo de mortalidade geral nos três municípios foi de 
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16.150 pessoas, sendo 6.594 (40,82%) em Duque de Caxias, 6.134 (37,98%) em Nova Iguaçu 

e 3.422 (21,18%) em Belford Roxo. 

Algumas das especificações mais representativas quanto a óbitos são oportunas para a 

caracterização dos municípios, conforme o Quadro 4.56. Os óbitos por causas evitáveis – 

5 a 74 anos totalizaram 10.791 (70,84%) pessoas. Com 1.997 pessoas (13,11%) foram óbitos 

por causas externas. Outros três tipos de óbitos que chama a atenção é o de mulheres em 

idade fértil e óbitos maternos com 1.025 mulheres (6,73%), óbitos infantis com 451 pessoas 

(2,96%) e óbitos fetais com 436 (2,86%). 

 

Quadro 4.56 - Características de óbitos. 

Características - Óbitos 

Quantidade 

Total % Belford 

Roxo 

Duque de 

Caxias 

Nova 

Iguaçu 

Óbitos por causas evitáveis - 5 a 74 anos 2.339 4.380 4.072 10.791 70,84 

Óbitos por causas externas 432 848 717 1.997 13,11 

Óbitos de mulheres em idade fértil e 

óbitos maternos 
227 409 389 1.025 6,73 

Óbitos por causas evitáveis - 0 a 4 anos 124 212 196 532 3,49 

Óbitos infantis 103 181 167 451 2,96 

Óbitos fetais 123 150 163 436 2,86 

Total 3.348 6.180 5.704 15.232 - 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013. 

Mesmo com todos os indicadores gerais de doenças apresentados, merecem detalhamento 

as doenças transmitidas pela água e/ou cujos vetores se relacionam. Neste sentido, o 

Ministério da Saúde gerencia o sistema de avaliação de qualidade da água, saúde e 

saneamento. O Quadro 4.57 consolida a média do ano de 2012 de 218,23 casos de dengue 

para cada 100 mil habitantes, 0,17 de esquistossomose, 3,50 de hepatite A e 0,93 de 

leptospirose. A dengue é mais representativa, sendo que em 2012, nos municípios da APA, 

o total foi de 654,7 de casos para cada 100 mil habitantes. 

Dos três municípios, as maiores incidências absolutas de doenças ocorrem em Duque de 

Caxias, destacando-se a dengue e hepatite A. 

 

Quadro 4.57 - Tipos de incidências - Transmissão e vetores - Água. 

Tipo de Incidência para 100 Mil Hab. Belford Roxo Duque de Caxias Nova Iguaçu Média 

Cólera 0 0 0 0 

Dengue 115 326,2 213,5 218,23 

Esquistossomose 0,2 0,3 0 0,17 

Hepatite A 1,7 7,2 1,6 3,50 

Leptospirose 0,4 1,5 0,9 0,93 

Fonte: DATASUS, 2016. 
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), desenvolvido pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), tem como objetivo oferecer um 

contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto per capita, que 

considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. 

O IDHM aborda indicadores de renda, pobreza, desigualdade, longevidade e educação. 

Atualmente o índice conta com cinco faixas de mensuração, que variam de zero (nenhum 

desenvolvimento humano) a 1 (muito alto), conforme a Figura 4.89. 

 

 
Fonte: Atlas Brasil, 2013. 

Figura 4.89 - Escala do IDHM de 2010. 

De todos os indicadores que compõe o IDHM no Quadro 4.58, a única situação de “baixo” 

é na área de educação no município de Belford Roxo. No item longevidade, todos os 

municípios estão no patamar considerado “muito alto”. Para o indicador renda, todos os 

três municípios estão na condição “médio”, assim como no item educação de Duque de 

Caxias e Nova Iguaçu. 

De acordo com os dados do PNUD, a média dos três municípios registra um IDHM, de 

0,702, índice considerado “alto”. Os municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias também 

possuem índices altos: Nova Iguaçu com 0,713 e Duque de Caxias, com 0,711. Em Belford 

Roxo, o índice é considerado “médio”, 0,684. Mesmo com a média dos indicadores sendo 

considerada “alta”, o valor da Região Metropolitana do RJ é maior, ou seja, 0,799, quase 

chegando à condição “muito alto”. A Figura 4.90 mostra os IDMH de 2010 nos municípios. 

Quadro 4.58 - IDHM em 2010. 

Município 
IDHM - 2010 

Renda Classificação Longevidade Classificação Educação Classificação 

Belford Roxo 0,662 Médio 0,808 Muito Alto 0,598 Baixo 

Duque de Caxias 0,692 Médio 0,833 Muito Alto 0,624 Médio 

Nova Iguaçu 0,691 Médio 0,818 Muito Alto 0,641 Médio 

Fonte: Atlas Brasil, 2013. 

 

Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito alto

0 a 0,499 0,500 a 0,599 0,600 a 0,699 0,700 a 0,799 0,800 a 1
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Fonte: Atlas Brasil, 2013. 

Figura 4.90 - IDHM dos municípios (2010). 

Assistência Social 

Para mensurar a demanda por assistência social nos municípios, a ferramenta de política 

pública federal é o Cadastro Único (CadUnico). O Cadastro Único para Programas Sociais 

reúne informações socioeconômicas das famílias de baixa renda – aquelas com renda 

mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Através deste critério são selecionadas as 

famílias para diversos programas sociais. 

No Município de Belford Roxo, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em novembro 

de 2015 era de 69.336, dentre as quais: 

❖ 40.210 com renda per capita familiar de até R$77,00; 

❖ 8.031 com renda per capita familiar entre R$77,00 e R$ 154,00 

❖ 11.911 com renda per capita familiar entre R$ 154,00 e meio salário mínimo; 

❖ 9.184 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda 

que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF 

beneficiou, no mês de janeiro de 2016, 42.203 famílias, totalizando 191.260 pessoas 

cadastradas, cujo recebimento médio por família foi de R$ 153,90. 

Em Duque de Caxias, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em novembro de 2015 

era de 102.915 dentre as quais: 

❖ 55.932 com renda per capita familiar de até R$77,00; 

❖ 16.521 com renda per capita familiar entre R$77,00 e R$ 154,00; 

❖ 20.815 com renda per capita familiar entre R$ 154,00 e meio salário mínimo; 

❖ 9.647 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

No Programa Bolsa Família (PBF) foram beneficiadas no mês de janeiro de 2016, 59.124 

famílias, totalizando 307.348 pessoas cadastradas, com valor médio de R$ 137,44 por 

família. 
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Em Nova Iguaçu, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em novembro de 2015 era 

de 87.671 dentre as quais: 

❖ 56.077 com renda per capita familiar de até R$77,00; 

❖ 12.251 com renda per capita familiar entre R$77,00 e R$ 154,00; 

❖ 12.420 com renda per capita familiar entre R$ 154,00 e meio salário mínimo; 

❖ 6.923 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

O PBF beneficiou no mês de janeiro de 2016, 52.341 famílias, totalizando 261.704 pessoas 

cadastradas. Em média as famílias receberam R$ 185,30. 

Consolidando, os quantitativos dos municípios, são 259.922 famílias inscritas no CadÚnico, 

sendo em Duque de Caxias (39,59%), Nova Iguaçu (33,73%) e Belford Roxo (26,68%). 

Considerando a renda per capita familiar, do universo total, 152.219 famílias (58,56%) 

possuem renda de até R$ 77,00. Renda per capita familiar entre R$ 77,00 e R$ 154,00 

consolidam 36.803 famílias (14,15%). Na faixa entre R$ 154,00 e meio salário mínimo são 

45.146 famílias (17,69%) e acima de meio salário mínimo, 25.754 famílias (9,90%). No 

Quadro 4.59 é possível identificar as proporcionalidades por município. 

No Programa Bolsa Família existem 153.668 famílias beneficiadas, sendo 38,48% de Duque 

de Caxias, 34,06% de Nova Iguaçu e 27,46% de Belford Roxo. O total de pessoas 

cadastradas é de 760.312, sendo a maior parte de Duque de Caxias (40,42%), seguido de 

Nova Iguaçu (34,42%) e Belford Roxo (25,16%). A média de recebimento por família no 

início de 2016 foi de R$ 158,88, conforme o Quadro 4.60. 

 

Quadro 4.59 - Cadastro único (Cadúnico). 

Municípios 

Cadúnico Renda per capita familiar 

Total de 

Famílias 
% 

Até 

R$77,00 
% 

Entre 

R$77,00 e 

R$ 154,00 

% 

Entre R$ 

154,00 e 

½ SM 

% 

Acima 

de ½ 

SM 

% 

Belford Roxo 69.336 26,68 40.210 26,42 8.031 21,82 11.911 26,38 9.184 35,66 

Duque de 

Caxias 
102.915 39,59 55.932 36,74 16.521 44,89 20.815 46,11 9.647 37,46 

Nova Iguaçu 87.671 33,73 56.077 36,84 12.251 33,29 12.420 27,51 6.923 26,88 

Totais 259.922 100,00 152.219 100,00 36.803 100,00 45.146 100,00 25.754 100,00 

Fonte: MDS, 2016. 

 

 

 

 

 

Quadro 4.60 - Programa Bolsa Família. 
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Municípios 

Programa Bolsa Família 

Nº Famílias 

Beneficiadas 
% 

Total Pessoas 

Cadastradas 
% 

Média de 

Recebimento - 

Famílias (R$) 

Belford Roxo 42.203 27,46 191.260 25,16 153,90 

Duque de Caxias 59.124 38,48 307.348 40,42 137,44 

Nova Iguaçu 52.341 34,06 261.704 34,42 185,30 

Totais 153.668 100,00 760.312 100,00 158,88 

Fonte: MDS, 2016. 

EDUCAÇÃO 

Estabelecimentos de Educação 

Dados disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC), referentes ao Censo Escolar 

2014, realizado todos os anos e coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), possibilitam identificar as principais características e 

desempenho das redes de ensino existentes nos estados e respectivos municípios.  

Conforme o Quadro 4.61, nos três municípios existem 1.200 estabelecimentos de ensino 

ativos (em funcionamento), sendo 608 privados (50,67%), 378 municipais (31,50%), 212 

estaduais (17,67%) e dois federais (0,17%). Do total de estabelecimentos, 229 (19,08%) são 

em Belford Roxo, 483 (40,25%) em Nova Iguaçu e 488 (40,67%) em Duque de Caxias. 

A oferta de ensino, a partir do total de estabelecimentos em funcionamento existentes, 

indica a existência de 1.022 (44,11%) de Ensino fundamental (9 anos), 735 (31,72%) de 

educação infantil, 279 (12,04%) de ensino médio, 209 (9,02%) de EJA (Fundamental e 

Médio), 49 (2,11%) de Educação Profissional e 23 (0,99%) de Ensino fundamental (8 anos). 

Na Figura 4.91 apresenta-se o detalhamento por município. 

 

Quadro 4.61 - Estabelecimentos de ensino privados e públicos. 

Município 
Estabelecimentos de Ensino 

% 
Privado Municipal Estadual Federal Total 

Belford Roxo 115 73 41 0 229 19,08 

Duque de Caxias 227 173 86 2 488 40,67 

Nova Iguaçu 266 132 85 0 483 40,25 

Totais 608 378 212 2 1.200 100,00 

% 50,67 31,50 17,67 0,17 100,00  

Fonte: MEC, 2016. 
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Fonte: MEC, 2016. 

Figura 4.91 - Tipos de Estabelecimentos de Ensino.  

Matrículas 

O Sistema de Consulta do Censo Escolar permite identificar o número de alunos 

matriculados por nível de ensino. Os três municípios registraram o total de 503.576 alunos 

matriculados. Destes, 32,66% no ensino fundamental de 1ª a 4ª série e 28,85% de 5ª a 8ª 

série. O ensino médio contribui com 16,94%, pré-escola com 7,78% e EJA, 7,66%. A 

educação profissional totalizou 3,04% de alunos matriculados, creche 1,75% e educação 

especial, 1,31%. 

Do total de alunos matriculados no período, 208,805 (41,46%) eram de Duque de Caxias, 

193.150 (38,36%) de Nova Iguaçu e 101.621 (20,18%) de Belford Roxo, conforme a Figura 

4.92, que detalha os quantitativos por nível de ensino e município. 
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Fonte: MEC, 2016. 

Figura 4.92 - Número de alunos matriculados.  

A caracterização do ensino superior é apresentada pelos dados do Censo do Ensino 

Superior de 2012, onde são contabilizadas sete instituições de ensino superior. Destas, três 

estão localizadas em Duque de Caxias, duas em Belford Roxo e duas em Nova Iguaçu. No 

total, as sete instituições tinham matriculados 51.524 alunos, sendo 26.401 em Duque de 

Caxias. O perfil de grau acadêmico das matriculas era de 34.329 de bacharelados, 9.832 de 

licenciaturas e 7.363 tecnológicos. 

Ao mesmo tempo, eram 7.206 concluintes, sendo a maioria de Duque de Caxias, seguido 

de Nova Iguaçu e Belford Roxo. O perfil dos concluintes era de 4.622 bacharéis, 1.354 e 

licenciatura e 1.230 tecnológicos, conforme o Quadro 4.62. 
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Quadro 4.62 - Instituições de ensino superior. 

Quantitativo Belford Roxo Duque de Caxias Nova Iguaçu Totais 

Instituições de Ensino Superior (IES) 2 3 2 7 

Matrículas 5.292 26.401 19.831 51.524 

Bacharelado 3.714 17.604 13.011 34.329 

Licenciatura 761 5.112 3.959 9.832 

Tecnológico 817 3.685 2.861 7.363 

Concluintes 926 3.969 2.311 7.206 

Bacharelado 624 2.521 1.477 4.622 

Licenciatura 165 815 374 1.354 

Tecnológico 137 633 460 1.230 

Fonte: MEC, 2016. 

Em relação aos estabelecimentos de ensino, serão apresentados no decorrer, relação com 

nome e endereço, além de mapa temático com a geolocalização na área da APA. 

Taxas de Aprovação, Reprovação e Abandono 

Conforme dados de 2010, as taxas de aprovação totalizavam nas escolas dos três 

municípios a média geral de 72,2% de aprovação. A taxa de aprovação para o ensino 

fundamental foi de 78,5% e no ensino médio 65,9%. Entre os municípios, a melhor taxa 

média de aprovação foi a de Duque de Caxias (73,9%), seguida por Nova Iguaçu (72,6%) e 

Belford Roxo (70,2%). Em percentuais absolutos, a melhor taxa de aprovação no ensino 

fundamental é em Nova Iguaçu e no ensino médio, Duque de Caxias. 

Um dos parâmetros de resultado do rendimento escolar é a medição pela taxa de 

reprovação. Em 2010, as taxas de reprovação totalizavam nas escolas dos três municípios 

a média geral de 16,7%. A taxa de reprovação para o ensino fundamental foi de 17,3% e 

no ensino médio 16,0%. Entre os municípios a maior taxa média foi de Duque de Caxias 

(17,2%), seguida por Belford Roxo (16,6%) e Nova Iguaçu (16,1%). Em percentuais absolutos 

a pior taxa de reprovação no ensino fundamental e médio é em Duque de Caxias. 

Em relação aos indicadores de evasão escolar, as taxas de abandono são determinantes 

para a análise. Em 2010, as taxas de abandono totalizavam nas escolas dos três municípios 

a média geral de 11,1%. A taxa para o ensino fundamental foi de 4,1% e para o ensino 

médio de 18,0%, ou seja, mais de quatro vezes. Entre os municípios a maior taxa média de 

abandono foi de Belford Roxo (13,2%), seguido por Nova Iguaçu (11,1%) e Duque de Caxias 

(8,8%). Em percentuais absolutos, a maior taxa de abandono no ensino fundamental foi em 

Belford Roxo e Nova Iguaçu e no ensino médio, também em Nova Iguaçu. 

O Quadro 4.63 apresenta as taxas de aprovação, reprovação e evasão escolar nos três 

municípios da APA. 
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Quadro 4.63 - Taxas de aprovação e reprovação nos municípios (em percentagem). 

Período 
Belford Roxo Duque de Caxias Nova Iguaçu 

Apr. Rep. Aban. Apr. Rep. Aban. Apr. Rep. Aban. 

Ensino Fundamental 

(8 e 9 anos) 
78,1 17,5 4,4 78,4 18,1 3,4 79,1 16,4 4,4 

Ensino Médio 62,3 15,7 22 69,4 16,3 14,2 66,1 15,9 17,9 

Média 70,2 16,6 13,2 73,9 17,2 8,8 72,6 16,15 11,15 

Fonte: MEC, 2010. 

INFRAESTRUTURA 

Transportes 

A partir dos dados referentes à frota de veículos dos municípios que compõem a APA do 

Alto Iguaçu - dados fornecidos pelo IBGE - é possível comparar a frota de veículos dos 

municípios que compõem a APA. 

Como visualizado na Figura 4.93, verifica-se que no período compreendido entre 2010 e 

2014, o número de veículos nos três municípios aumentou de 372.713 para 534.534.878, o 

que representa um aumento de 43,5% em um período de quatro anos. No período 

analisado, apesar de compor o menor quantitativo absoluto da frota, Belford Roxo destaca-

se por apresentar o maior crescimento percentual (54,2%), seguido de Duque de Caxias 

(41,2%) e Nova Iguaçu (41,4%). 

A partir dos dados referentes à frota de veículos dos municípios que compõem a APA do 

Alto Iguaçu - dados fornecidos pelo IBGE - é possível comparar a frota de veículos dos 

municípios que compõem a APA. 

Como visualizado na Figura 4.93, verifica-se que no período compreendido entre 2010 e 

2014, o número de veículos nos três municípios aumentou de 372.713 para 534534.878, o 

que representa um aumento de 43,5% em um período de quatro anos. No período 

analisado, apesar de compor o menor quantitativo absoluto da frota, Belford Roxo destaca-

se por apresentar o maior crescimento percentual (54,2%), seguido de Duque de Caxias 

(41,2%) e Nova Iguaçu (41,4%). 
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Fonte: Adaptado de DENATRAN, 2015. 

Figura 4.93 - Frota de veículos nos municípios da APA.  

Incidências de Infrações de Trânsito 

A utilização de diferentes tipos de veículos gera ocorrências no dia a dia, que servem como 

parâmetro para o entendimento do perfil de fluxos, usuários e possíveis associações a 

impactos do sistema de transporte nos territórios.  Conforme o Detran - RJ e tendo como 

base o ano de 2015, as 13 principais e maiores incidências de infrações de trânsito no 

Estado do RJ, apontam para quase 51% a infração de “velocidade superior até 20% da 

permitida”. No Quadro 4.64 são apresentados os tipos de infrações mais frequentes. 

Quadro 4.64 - Maiores incidências de infrações de trânsito - RJ. 

TIPO DE INFRAÇÃO Qtd % 

(0745) Velocidade superior até 20% da permitida art.218 inc. I 1.542.030 50,89 

(0605) Desobedecer sinal vermelho ou parada obrigatória 338.420 11,17 

(0545) Estacionar veículo sobre a calcada ou faixa de pedestre 305.480 10,08 

(0746) Velocidade superior em mais de 20% até 50% da permitida art.218 inc. II 208.700 6,89 

(0554) Estacionar fora condições em estacionamento regulamentado 161.872 5,34 

(0555) Estacionar em local e hora em desacordo com sinalização 111.342 3,67 

(0659) Conduzir veículo sem estar registrado e licenciado 102.655 3,39 

(0574) Transitar em locais e horários onde transito for proibido 86.266 2,85 

(0518) Condutor ou passageiro sem cinto de segurança 75.170 2,48 

(0736) Dirigir veículo utilizando telefone celular 68.857 2,27 

(0568) Transitar inadequadamente por faixa seletiva a direita 14.064 0,46 

(0692) Não efetuar o registro veículo conforme previsto art.123 9.377 0,31 

(0569) Transitar com veículo pela faixa seletiva a esquerda 5.759 0,19 

Total 3.029.992 100,00 

Fonte: DETRAN, 2015. 
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Os autos de infração emitidos ao longo do mesmo ano em cada um dos três municípios, 

consolidaram em Duque de Caxias, o total de 41.237 infrações; Nova Iguaçu 22.989 e 

Belford Roxo 6.372. 

Especificamente sobre o transporte público, percebe-se nos dados pesquisados sobre a 

frota e tipos de veículos, com recorte de 2009 a 2014, que quase não houve variação no 

que diz respeito ao número de ônibus.  

Em Duque de Caxias, 09 empresas de transporte público prestam serviço, sendo 06 

empresas de ônibus municipais (Auto Viação Reginas, Limousine Carioca, Trel, Vera Cruz, 

Viação União e Viação Jurema) e outras três intermunicipais (Expresso, Fabio’s e Santo 

Antônio). 

Baseando-se em reclamações dos serviços públicos, verificou-se que o transporte público 

de Nova Iguaçu é caracterizado por atrasos constantes dos ônibus nos horários de pico, e 

por conta disso há uma superlotação nestes horários. Além disso, a frota apresenta ar 

condicionado em poucas linhas. 

Em Duque de Caxias, as reclamações mais frequentes são referentes a atrasos constantes, 

superlotação e acessibilidade precária para cadeirantes em quase toda frota. Considerando 

que uma porção muito pequena do território de Belford Roxo faz parte da APA, verificou-

se que muitas vezes, por haver poucas linhas que ligam o centro do Rio de Janeiro aos 

bairros mais populares, os moradores de Duque de Caxias e Nova Iguaçu se deslocam até 

Belford Roxo para usufruir das linhas de ônibus, que são mais diversas em comparação 

com seus municípios. 

SEGURANÇA 

Na Figura 4.94 observa-se o número de agentes de segurança pública dos municípios que 

compõem a APA do Alto Iguaçu. O maior número de agentes está concentrado no 

município de Nova Iguaçu, contabilizando 46% do total de profissionais da segurança 

pública dos três municípios. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 4.94 - Número de membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares dos municípios 

que compõem a APA (2010).  
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Considerando a proporção entre a população total dos municípios e o número de agentes 

de segurança pública, verifica-se que Nova Iguaçu apresenta o maior efetivo de agentes 

de segurança pública, sendo aproximadamente 1 agente para 124 habitantes. Já em Belford 

Roxo, constata-se 1 agente para 190 habitantes aproximadamente, e em Duque de Caxias, 

1 agente para 173 habitantes aproximadamente. 

No Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros de 2008, no entanto, verifica-se que o 

município de Duque de Caxias está entre os dez primeiros municípios de pelo menos 

quatro levantamentos, como: municípios com maior número de homicídios na população 

total em 2006, taxa média de homicídios da população jovem de 2006, maior número de 

homicídios de jovens de 2006 e número de óbitos por arma de fogo em 2006. Nova Iguaçu 

está em três desses índices posicionados até a 16ª posição, enquanto que Belford Roxo 

figura nestes índices, mas em posições mais abaixo. 

Assim, observa-se que a região do entorno da APA do Alto Iguaçu possui uma realidade 

vulnerável no que diz respeito à segurança da população, e que o número efetivo de 

agentes de segurança pública não necessariamente indica controle sobre a segurança. Os 

munícipios de Belford Roxo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias que compõe a área delimitada 

da APA do Alto Iguaçu, fazem parte da Baixada Fluminense que é uma região estigmatizada 

pela pobreza e violência. 

Incidências Criminais  

A partir de Demonstrativo Mensal das Incidências Criminais 2015, disponibilizado pelo 

Instituto de Segurança Pública do Estado do RJ, pode-se dimensionar as ocorrências oficiais 

anuais em 2015 nos municípios da APA e a proporcionalidade em relação ao Estado do 

Rio de Janeiro. 

Conforme o Quadro 4.65, o acumulado de 23.719 delitos nos municípios, o tipo de delito 

com maior incidência é de roubo a transeunte, seguido de lesão corporal dolosa, roubo 

de veículo, lesão corporal culposa e estelionato. Estes cinco tipos de delito somam 17.719 

ocorrências, ou ainda, 74,70% do total registrado. Proporcionalmente ao acumulado em 

todo o Rio de Janeiro, as maiores incidências criminais dos três municípios estão em roubos 

a caixa eletrônico (15,63%); roubo de carga (12,50%); roubo em coletivo (9,85%); extorsão 

(9,62%); roubo de veículo (9,38%); latrocínio (Roubo seguido de morte) com 9,02%, entre 

outros. Com menos de 3% de representação proporcional nos totais do Estado, homicídio 

culposo (3,76%); roubo de residência (3,71%); encontro de cadáver (3,39%); lesão Corporal 

seguido de morte (3,13%); encontro de ossada (2,08%) e nenhuma incidência de roubo a 

banco. 

Quanto às particularidades de delitos por município, Duque de Caxias juntamente com 

Xerém totaliza 11.525 (48,58%) incidências, Belford Roxo 6.857 (28,90%) e Nova Iguaçu 

5.337 (22,50%). O principal tipo de delito em Duque de Caxias é roubo a transeunte e 

Xerém, lesão corporal dolosa. Em Belford Roxo, também lesão corporal dolosa e Nova 

Iguaçu, roubo a transeunte. 
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Quadro 4.65 - Tipos de delito - Belford Roxo, Duque de Caxias, Xerém e Nova Iguaçu. 

Tipo de Delito 
Qtd 

Prop. % 
Belford Roxo Duque de Caxias Xerém Nova Iguaçu Total RJ 

Roubo Transeunte 1.309 2.105 111 1.249 4.774 65.560 7,28 

Lesão Corporal Dolosa 1.584 1.951 290 561 4.386 77.379 5,67 

Roubo Veículo 736 1.340 82 753 2.911 31.043 9,38 

Lesão Corporal Culposa 520 1.007 117 534 2.178 40.371 5,39 

Estelionato 291 1.087 51 666 2.095 35.595 5,89 

Furto Veículos 314 598 19 444 1.375 16.942 8,12 

Roubo Carga 173 566 18 146 903 7.225 12,50 

Apreensão de Drogas 395 221 80 79 775 28.089 2,76 

Roubo em Coletivo 176 402 15 179 772 7.840 9,85 

Roubo Aparelho Celular 256 281 7 215 759 12.058 6,29 

Apreensão de Armas 219 177 72 95 563 8.920 6,31 

Letalidade Violenta 224 117 39 38 418 5.006 8,35 

Tentativa de Homicídio 192 170 19 29 410 6.012 6,82 

Roubo Estabelecimento Comercial 84 186 11 125 406 6.752 6,01 

Homicídio Doloso 174 91 37 34 336 4.197 8,01 

Estupro 138 111 20 46 315 4.887 6,45 

Extorsão 26 57 3 109 195 2.027 9,62 

Homicídio Culposo 15 28 9 15 67 1.782 3,76 

Roubo Residência 22 9 2 11 44 1.186 3,71 

Encontro de Cadáver 5 7 5 1 18 531 3,39 

Latrocínio (Roubo seguido de morte) 2 6 1 3 12 133 9,02 

Roubo a Caixa Eletrônico 0 0 0 5 5 32 15,63 

Lesão Corporal seguido de morte 1 0 0 0 1 32 3,13 

Encontro de Ossada 1 0 0 0 1 48 2,08 

Roubo a Banco 0 0 0 0 0 27 0,00 

Total 6.857 10.517 1.008 5.337 23.719 363.674  

Fonte: ISP, 2016. 
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ENERGIA 

A distribuição de energia elétrica nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova 

Iguaçu é prestada pelas empresas: Ampla Energia e Serviços S/A, Energisa Nova Friburgo 

- Distribuidora de Energia S.A. e Light Serviços de Eletricidade S/A. 

De acordo com os dados do Censo 2010, 99,84% da região da APA tem energia elétrica 

nos domicílios. Em valores absolutos, o IBGE encontrou 30 domicílios sem energia elétrica 

na área, como pode-se verificar no Quadro 4.66. 

Destaca-se que, dos 99,84% de domicílios com energia elétrica, apenas 3,94 % recebe luz 

de outras fontes, portanto com pequeno volume (738) de domicílios com abastecimento 

irregular de energia elétrica, provavelmente por meio de ligações clandestinas. 

 

Quadro 4.66 - Tipos de abastecimento de energia – Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. 

Município 
Abastecimento de Energia Elétrica 

Sem energia elétrica 
Cia Distribuidora Outras fontes 

Belford Roxo 1.069 158 0 

Duque de Caxias 13.075 454 20 

Nova Iguaçu 3.810 126 10 

Totais 17.954 738 30 

% 95,90 3,94 0,16 

Fonte: IBGE, 2010. 

COMUNICAÇÃO 

A análise acerca dos dados sobre comunicação foi elaborada a partir de dados dos Censos 

de 2000 e 2010 do IBGE dos três municípios que compõem a APA, considerando domicílios 

que possuíam bens como rádio, televisão, telefone e microcomputador, como podemos 

ver nos Quadro 4.67 e Quadro 4.68. 

 

Quadro 4.67 - Serviço de comunicação em 2000 nos municípios que compõem a APA. 

Bens duráveis Belford Roxo 
Duque de 

Caxias 
Nova Iguaçu 

Domicílios com Rádio 93,36% 93,47 % 94,70 % 

Domicílios com Televisão 96,75 % 96,31 % 96,76 % 

Domicílios com Telefone fixo 19,23 % 25,37 % 24,20 % 

Domicílios com Microcomputador 4,11 % 6,41 % 6,90 % 

Fonte: IBGE, 2000. 
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Quadro 4.68 - Serviços de comunicação em 2010 nos municípios que compõem a APA. 

Bens duráveis 
Belford 

Roxo 

Duque de 

Caxias 

Nova 

Iguaçu 

Domicílios com Rádio 87,15 % 86,27 % 88,05 % 

Domicílios com Televisão 97,73 % 98,28 % 98,03 % 

Domicílios com Telefone celular 83,18 % 83,39 % 84,13 % 

Domicílios com Telefone fixo 59,37 % 62,59 % 62,33 % 

Domicílios com Microcomputador 34,97 % 38,51 % 39,06 % 

Domicílios com Microcomputador - com acesso à internet 25,02 % 29,87 % 29,63 % 

Fonte: IBGE, 2010. 

Verifica-se que no período de 2000 a 2010 houve na região uma queda de cerca de 7% 

no número aparelhos de rádio nos domicílios. No que se refere a domicílios com televisão, 

constata-se que houve aumento de aproximadamente 2%, destes aparelhos nas 

residências. No entanto, os bens que mais tiveram aumento nos domicílios foram os 

telefones e os microcomputadores. As instalações de telefone fixo tiveram aumento de 

aproximadamente 40%, ao passo que os microcomputadores tiveram um aumento em 

torno de 30%. 

Observa-se que nos dados do Censo de 2000 não há informações sobre os domicílios com 

telefones móveis e microcomputadores com acesso à internet como há no Censo de 2010. 

Todavia, pode-se destacar que, em 2010, mais de 80% dos domicílios tinham telefones 

celulares e em torno de 25 a 29% das residências possuíam microcomputadores com 

acesso à Internet. 

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 

Segundo números do IBGE de 2011 descritos no Quadro 4.69, referentes à hospedagem 

nos municípios que compõe a APA do Alto Iguaçu, Nova Iguaçu e Duque de Caxias 

possuíam uma estrutura que gira em torno de 2.065 e 1.770 leitos/quartos, 

respectivamente, enquanto Belford Roxo possuía estrutura bem mais precária ficando em 

cerca de 230 leitos/apartamentos ao todo. 

Quadro 4.69 -Serviços de hospedagem nos municípios que compõem a APA em 2011. 

Serviços de hospedagem Belford Roxo Duque de Caxias Nova Iguaçu 

Número de Suítes 0 561 179 

Número de Apartamentos 117 296 791 

Número de Quartos 0 0 4 

Número de Leitos Simples 0 117 212 

Número de Leitos Duplos 113 796 879 

Total 230 1.770 2.065 

Fonte: IBGE, 2011. 

Existe uma modalidade de turismo ecológico na parte rural da APA e no seu entorno, que 

está presente dentro da APA na região da Serra do Tinguá pertencente a Nova Iguaçu, 
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onde algumas propriedades particulares oferecem banho no lago natural, passeio a cavalo, 

pescarias e cachoeiras. Há pelo menos seis propriedades que oferecem o serviço de 

Ecoturismo. Cabe lembrar que a visita à Reserva do Tinguá é proibida, permitida apenas 

para fins educacionais, guiadas em trilhas circulares e previamente agendada com as 

escolas. 

Há também as ruinas da Fazenda São Bernardino, que está localizada entre o bairro da 

Cava e o Tinguá, ao longo da RJ-111, mais conhecida como Estrada Zumbi dos Palmares. 

Está entre as palmeiras imperiais na entrada da fazenda e a construção principal em si, no 

município de Nova Iguaçu. 

A Fazenda São Bernardino fazia parte da antiga Vila Iguassú, que possui suas ruinas na 

região da APA. Ainda existem sinais da Estrada Real do Comércio na região da Vila Iguassú, 

que levava a produção local para a província do Rio de Janeiro, do Porto Iguassú e da 

Estação da Cava. Há também a Estrada de Ferro Rio D’Ouro/Amapá, que ficou ativa de 

1882 até por volta de 1970. Esses pontos se destacam na atividade turística da região. 

Quanto à hospedagem, algumas propriedades na redondeza oferecem esse serviço, em 

geral junto com a modalidade de Ecoturismo. 

ASSOCIATIVISMO 

O Quadro 4.70 apresenta o número de fundações e associações sem fins lucrativos por 

área de atuação nos municípios que compõem a APA. 

Quadro 4.70 - Número de unidades locais das fundações privadas e associações sem fins lucrativos, por 

grupos da classificação das fundações privadas e associações sem fins lucrativos em 2010. 

Fundações privadas e associações sem fins 

lucrativos 
Belford Roxo Duque de Caxias Nova Iguaçu 

Habitação - - 1 

Saúde 1 5 9 

Cultura e recreação 25 52 47 

Educação e pesquisa 45 40 72 

Assistência social 30 86 79 

Religião 477 751 922 

Associações patronais, profissionais e de 

produtores rurais 
4 24 20 

Meio ambiente e proteção animal - 1 3 

Desenvolvimento e defesa de direitos 22 31 50 

Outras instituições privadas sem fins lucrativos 35 61 40 

Total 639 1.051 1.243 

Fonte: IBGE, 2010. 

Verifica-se que os municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias possuem maior número 

de fundações e associações. Destaca-se nos três municípios as áreas de atuação em 
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religião, assistência social, educação e pesquisa, cultura e recreação e, desenvolvimento e 

defesa de direitos. As fundações ou associações ligadas a Meio Ambiente e Proteção 

Animal existem em pequeno número.  

Dentre essas associações municipais destaca-se a Associação de Moradores de Jaceruba e 

Adjacências (AMOJA), a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Jaceruba (ASSOJAP) 

e a Associação de Lavradores da Fazenda São Bernardino. Tais associações estão ligadas à 

produção agrícola local que faz parte das atividades econômicas e também culturais da 

região, visto que se realiza na região as festas anuais: Festa da Banana de Jaceruba e Festa 

do Aipim de Tinguá. 

4.2.3 USOS E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O estudo de uso e cobertura do solo comporta análises e mapeamentos com o objetivo 

de gerar conhecimento atualizado, em nível de paisagem, da distribuição geográfica das 

diferentes tipologias de ocupações do espaço, tanto no que se refere às áreas de uso 

antrópico, caracterizadas pela ação humana, quanto no que se refere àquelas de cobertura 

natural ou em regeneração. 

Por meio de pesquisas em escritório e em campo, voltadas para a interpretação, análise e 

registro das observações da paisagem, visando sua classificação e distribuição por meio de 

mapas, o estudo de uso e cobertura constitui uma importante ferramenta de planejamento 

e de orientação à tomada de decisão. No caso do presente Plano de Manejo, o estudo de 

uso e cobertura do solo ganha relevância por ser um instrumento de auxílio ao 

Zoneamento Ambiental. 

Dada a importância do levantamento de uso e cobertura para o Plano de Manejo, a 

especificidade da área de estudo e a consequente demanda por maior detalhamento da 

variabilidade espacial das diferentes tipologias de ocupações, foi objetivo desse trabalho a 

confecção do mapeamento de uso e cobertura do solo, no território da APA do Alto Iguaçu, 

com escala de 1:25.000. 

A caracterização da área territorial da APA, quanto às tipologias de usos e coberturas, foi 

realizada por meio de quatro etapas metodológicas que são detalhadas no ANEXO 14. 

Após as etapas de classificação preliminar em imagens de satélite, levantamento de campo 

e integração da classificação preliminar com os dados de campo, obteve-se a legenda final 

da classificação de Uso e Cobertura do Solo. 

A classificação resultou em 3 níveis categóricos, sendo que no Nível I separaram-se as 

tipologias das Áreas de Uso Antrópico e das Áreas de Cobertura Natural. No Nível II e 

Nível III, foram realizados os detalhamentos das duas categorias do Nível I, subdividindo-

as em categorias e subcategorias. As Áreas de Uso Antrópico foram subdivididas em 

categorias e subcategorias de Áreas Urbanizadas, Áreas Descobertas, Áreas de Mineração, 

Áreas Agrícola e Aquícola e Campo Antropizado. Já as Áreas de Cobertura Natural foram 

subdivididas em categorias e subcategorias de Vegetação Remanescente e Água. 
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O Quadro 4.71 apresenta o resultado e a codificação da classificação de Uso e Cobertura 

do Solo, organizado em três níveis, para a escala 1: 25.000 do território da APA. 

Quadro 4.71 - Classes de Uso e Ocupação do Solo em três níveis categóricos. 

NÍVEL I NÍVEL II NÍVEL III 

1. Área de Uso 

Antrópico 

1.1. Áreas Urbanizadas 

1.1.1. Associação de chácaras, sítios de pequenos 

produtores rurais e sítios de lazer 

1.1.2. Área urbano-industrial 

1.1.3. Área industrial 

1.2. Áreas Descobertas 

1.2.1. Uso diversificado em áreas descobertas 

1.2.2. Solo exposto 

1.2.3. Vias e acessos 

1.3. Áreas de Mineração 1.3.1. Mineral não-metálico 

1.4. Áreas Agrícola e 

Aquícola 

1.4.1. Cultivos diversificados 

1.4.2. Piscicultura 

1.4.3. Silvicultura 

1.5. Campo Antropizado 
1.5.1. Uso diversificado em campo antropizado 

1.5.2. Área úmida 

2. Área de 

Cobertura Natural 

2.1. Vegetação 

Remanescente 

2.1.1. Vegetação secundária em estágio inicial de 

sucessão 

2.1.2. Vegetação secundária em estágio médio de 

sucessão 

2.1.3. Vegetação secundária em estágio avançado de 

sucessão 

2.2. Água 2.2.1. Águas continentais (Hidrografia) 

Área de Uso Antrópico (1) 

Para essa classe estão associadas todas as tipologias de uso do solo de natureza 

antropogênica, tais como áreas urbanizadas, áreas industrializadas, agricultura e áreas de 

uso produtivo, bem como aquelas áreas majoritariamente caracterizadas pelos impactos 

de antropização, como as áreas de campo antropizado. 

Áreas Urbanizadas (1.1) 

Foram consideradas, para essa categoria, as áreas correspondentes às sedes distritais, 

estruturadas por edificações e sistema viário, onde predominam as superfícies artificiais. 

Estão incluídas nessa categoria as áreas menos densamente povoadas, como aglomerações 

de sítios, áreas de lazer e sítios de pequenos produtores, as áreas com adensamento 

populacional com características urbano-industriais e áreas industriais. 
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Associação de chácaras, sítios de pequenos produtores rurais e sítios de lazer (1.1.1) 

Nessa unidade de mapeamento estão associadas as ocorrências de áreas menos 

densamente povoadas, com glebas maiores, onde há percepção também de pequenos 

produtores rurais e ocupações na forma de chácaras e sítios de lazer (Figura 4.95 a Figura 

4.97). As principais expressões dessa forma de uso do solo são encontradas na localidade 

de Jardim Marambaia, nas periferias da localidade Tinguá e na localidade da Cidade dos 

Meninos. Além desses locais, as associações de sítios e chácaras ocorrem em diversos 

locais, em menor expressão espacial no território da APA. 

 

Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.95 - Paisagem da associação de sítios, 

chácaras e pequenos produtores rurais na 

localidade de Jardim Marambaia. 

Figura 4.96 - Paisagem da associação de sítios, 

chácaras e pequenos produtores rurais no Bairro 

de Tinguá. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.97 - Paisagem da associação de sítios, chácaras e pequenos produtores rurais na Cidade dos 

Meninos. 
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Área urbano-industrial (1.1.2) 

Correspondem às áreas com maior adensamento populacional, caracterizada por ocupação 

residencial, de comércio e de serviços, podendo estar associada, a estas, indústrias. Além 

disso, percebem-se locais com processos de favelização e ocupação desordenada nessas 

áreas. As principais ocorrências desse tipo de ocupação se encontram nas localidades de 

Xerém, Mantiquira, Santa Alice, Tinguá, Parque Capivari e Parque Amapá. 

A Figura 4.98 apresenta a paisagem de ocupação urbana de Tinguá, bem como processos 

de ocupação desordenada nas margens do rio Tinguá. Na Figura 4.99, é possível verificar a 

paisagem da área densamente urbanizada na localidade de Mantiquira, com caracterização 

de comércio e serviços. A Figura 4.100 apresenta a ocorrência de ocupação desordenada na 

localidade de Parque Capivari, junto ao curso hídrico. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.98 - Paisagem do adensamento urbano e 

ocupação desordenada nas margens do rio 

Tinguá. 

Figura 4.99 - Paisagem da área urbanizada de 

Mantiquira. 

 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.100 - Ocupação desordenada na localidade de Parque Capivari. 

Área industrial (1.1.3) 
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Espaços caracterizados pela presença de plantas industriais em sua composição. No 

território da APA, as ocorrências desses espaços se concentram no distrito industrial 

próximo à localidade de Santa Alice, conforme apresenta a Figura 4.101. Constatou-se 

também a ampliação de estruturas industriais na área da APA (Figura 4.102). Além dessas 

áreas, verificou-se a existência da Fábrica da Danone próximo à localidade de Tinguá 

(Figura 4.103).  

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.101 - Paisagem de área industrial. Figura 4.102 - Ampliação de estruturas 

industriais. 

 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.103 - Vista aérea da fábrica da Danone próximo à localidade de Tinguá. 

Áreas Descobertas (1.2) 

Foram consideradas como áreas descobertas as áreas desnudas decorrentes da degradação 

provocada pelas atividades humanas, além das áreas desnudas utilizadas para fins 

diversificados. Pelos critérios estabelecidos, nessa categoria, também são consideradas as 
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áreas desnudas com fins específicos, como os acessos e as vias não pavimentadas. Todavia, 

para facilitar a interpretação do mapeamento, optou-se também por incorporar as vias 

pavimentadas ao mesmo nível categórico. 

Uso diversificado em áreas descobertas (1.2.1) 

Foram consideradas, para essa classe, as áreas desnudas utilizadas para fins diversos. Entre 

as áreas descobertas de uso diversificados, destacam-se a área utilizada para a Festa da 

Mandioca, próximo a localidade de Tinguá (Figura 4.104), e a área desnuda utilizada para 

fins de prática recreativa e desportiva de Motocross (Figura 4.105). 

 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.104 - Área descoberta utilizada para a 

realização da Festa da Mandioca, próximo a 

Tinguá. 

Figura 4.105 - Área descoberta para prática 

desportiva de Motocross. 

Solo exposto (1.2.2) 

Em decorrência das obras do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, as principais áreas de 

solo exposto na APA se localizam ao longo desse empreendimento ou são originadas em 

decorrência do mesmo. Tratam-se de áreas desnudas, sem cobertura vegetal, 

caracterizadas por serem utilizadas como áreas de empréstimo, aterros ou onde ocorreu 

movimentação de terras (deslizamento de massa). A Figura 4.106 apresenta o visual de 

uma área com solo exposto. 
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.106 - Paisagem em área de solo exposto. 

Vias e acessos (1.2.3) 

Para o mapeamento dessa classe, foram consideradas os acessos e as vias pavimentadas e 

não pavimentadas com maior expressão espacial com a função de servir de eixo de ligação 

entre as áreas urbanizadas. A principal ocorrência dessa categoria se trata do Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro e a Figura 4.107 representa a paisagem dessa classe. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.107 - Foto aérea do entroncamento do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro e a RJ-085. 

Áreas de Mineração (1.3.) 

Referem-se as áreas de exploração ou extração de substâncias minerais. Foram 

consideradas, para essa classe, tanto as áreas cujas atividades estão em andamento, quanto 
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as áreas desativadas, que apresentam a paisagem degradada em decorrência da 

exploração. 

Mineral não-metálico (1.3.1) 

As áreas de mineração encontradas no território da APA caracterizam-se pela exploração 

de areia (mineral não-metálico). As principais ocorrências dessa classe se encontram 

próximo à localidade de Parque Amapá, em direção ao Arco Metropolitano do Rio de 

Janeiro. Também se constatou extração de areia próximo à localidade de Parque Capivari, 

na porção leste da APA. A Figura 4.108 apresenta a paisagem de mineração em atividade 

e a Figura 4.109, a de uma área de mineração desativada. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.108 - Área de mineração em atividade. Figura 4.109 - Área de mineração desativada. 

Áreas Agrícola e Aquícola (1.4) 

São as áreas onde a terra é utilizada para a produção de mercadorias do agronegócio em 

geral, como alimentos e silvicultura. Também foram associadas a essa categoria as 

atividades econômicas de piscicultura, caracterizada pela multiplicação e criação de peixes 

em cativeiro. 

Cultivos diversificados (1.4.1) 

Essa classe contempla as áreas de lavouras onde predominam associações de culturas 

semipermanentes como cana-de açúcar, mandioca e milho. As principais ocorrências dessas 

lavouras na área da APA ocorrem próximo à localidade de Jardim Marambaia (Figura 4.110) 

e no vale do rio Pati e do rio de Areia, próximo à localidade de Tabuleiro (Figura 4.111). 
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.110 - Área de cultivo de cana-de-açúcar. Figura 4.111 - Área com associação de cultivo de 

mandioca, cana-de-açúcar e bananeiras. 

Piscicultura (1.4.2) 

Áreas de multiplicação e criação de peixes em tanques artificiais caracterizada pelo seu 

objetivo comercial, conforme Figura 4.112 e Figura 4.113. As principais ocorrências dessa 

atividade se encontram próximo à localidade de São Lourenço. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.112 - Paisagem em área de piscicultura. Figura 4.113 - Foto aérea sobre os tanques 

artificiais de criação de peixes. 

Silvicultura (1.4.3) 

São áreas de plantio ou formação de maciços com espécies nativas ou exóticas. No 

território da APA, as ocorrências desse tipo de uso são pouco expressivas, porém, foram 

registrados maciços de eucalipto na localidade da Cidade dos Meninos, conforme 

apresenta a Figura 4.114. 
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.114 - Maciço de eucalipto na Cidade dos Meninos. 

Campo Antropizado (1.5) 

Corresponde à classe de maior cobertura (em área) no território da APA. Nessa classe estão 

associadas às áreas de pastagens plantadas com menor expressão e ocorrências pontuais, 

e majoritariamente as áreas de vegetação de porte herbáceo, com arbustos e subarbustos 

espaçados entre si e utilizadas com fins diversos, nas quais também podem ocorrer criação 

de animais de forma extensiva, sem que haja divisão de propriedade. Como subcategoria 

de campo antropizado foram consideradas as áreas úmidas, por ocorrerem sobre a matriz 

de campo antropizado. 

Uso diversificado em campo antropizado (1.5.1) 

Correspondem à associação das áreas abertas, com predomínio de vegetação de porte 

herbáceo que podem ser utilizadas para criação de animais e outros fins, e das áreas de 

pastagens plantadas para criação de bovinos. As paisagens dessa classe estão 

representadas da Figura 4.115 a Figura 4.120.  
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.115 - Paisagem de uso diversificado em 

campo antropizado. 

Figura 4.116 - Paisagem de campo antropizado 

na Cidade dos Meninos. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.117 - Paisagem de campo antropizado. 

Ao fundo da foto, a localidade de Jardim 

Marambaia. 

Figura 4.118 - Criação de bovinos próximo ao 

vale do rio Sacaruna. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.119 - Estrutura para criação de bovinos 

na localidade de Tabuleiro. 

Figura 4.120 - Criação de bovinos próximos à 

localidade de São Lourenço. 
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Área úmida (1.5.2) 

São áreas que, apesar de estarem sobre uma matriz de campo antropizado, apresentam 

importância ecológica. As principais ocorrências identificadas de áreas úmidas se dão na 

localidade da Cidade dos Meninos e no entorno do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro 

e sua paisagem está representada na Figura 4.121. Foram identificadas como áreas úmidas, 

aquelas que, nas imagens de satélite, apresentam coloração e formas típicas das áreas que 

sofrem processo de encharcamento. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.121 - Paisagem em área úmida. 

Área de Cobertura Natural (2) 

Para essa classe, estão associadas as tipologias naturais de cobertura do solo, tais como as 

áreas de cobertura de vegetação remanescente e as áreas coberta pela hidrografia. As 

áreas de vegetação natural estão subdivididas conforme o estágio sucessional da vegetação 

remanescente, de acordo com os critérios apresentados pela resolução CONAMA nº 6, de 

04 de maio de 199420. 

Vegetação remanescente (2.1) 

A categoria de vegetação remanescente foi subdividida em vegetação secundária em 

estágio inicial de sucessão, vegetação secundária em estágio médio de sucessão e 

vegetação secundária em estágio avançado de sucessão. Essas categorias são descritas a 

seguir e o detalhamento das mesmas consta no capítulo específico de vegetação (Fatores 

Bióticos - Vegetação). 

 
 

20 A resolução CONAMA nº 6, de 04 de maio de 1994, estabelece definições e parâmetros mensuráveis para 

análise de sucessão ecológica da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro. 
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Vegetação secundária em estágio inicial de sucessão (2.1.1) 

São áreas com fisionomia arbustiva de cobertura aberta ou fechada, indivíduos arbóreos 

com altura média de até 5 metros e principais ocorrências nas áreas de baixada e nas 

encostas dos morros. A Figura 4.122 apresenta a paisagem dessa classe de cobertura do 

solo.  

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.122 - Paisagem de vegetação secundária em estágio inicial, no topo de morro, próximo a 

Fazenda São Bernardino. 

Vegetação secundária em estágio médio de sucessão (2.1.2) 

São áreas com fisionomia arbórea com cobertura fechada, início de diferenciação em 

estratos e surgimento de espécies de sombra. Na área da APA ocorrem principalmente nos 

topos e encostas dos morros, com altura média variando de 5 a 12 metros. A Figura 4.123 

apresenta a paisagem dessa classe de cobertura do solo. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.123 - Área de vegetação secundária em estágio médio. 
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Vegetação secundária em estágio avançado de sucessão (2.1.3) 

São áreas de fisionomia arbórea com cobertura fechada, formando dossel relativamente 

uniforme no porte, com indivíduos arbóreos com altura média superior a 20 metros. Na 

área da APA, as principais ocorrências dessa classe de vegetação se encontram nas serras 

escarpadas próximas à Reserva Biológica do Tinguá. A Figura 4.124 apresenta a paisagem 

da área de vegetação secundária em estágio avançado de sucessão. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.124 - Paisagem de vegetação secundária em estágio avançado de sucessão. 

 

Água (2.2) 

Águas continentais (2.2.1) 

Incluem cursos d’água (rios, riachos, canais e outros corpos de água lineares), perceptíveis 

com a escala de mapeamento, e também os corpos d’água naturais e artificiais como lagos, 

lagoas, represas e açudes A exceção foram as áreas utilizadas para produção de peixes, 

que foram enquadrados na categoria de piscicultura nesse estudo, e as áreas de mineração 

cobertas por água, classificadas na categoria de mineração. A Figura 4.125 apresenta a 

fotografia aérea do rio Iguaçu. 
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.125 - Paisagem no entorno do rio Iguaçu, limítrofe aos municípios de Duque de Caxias, 

Belford Roxo e Nova Iguaçu. 

RESULTADOS DO MAPEAMENTO DE USO E COBERTURA DO SOLO 

A distribuição das classes de cobertura e uso do solo (Nível I, II e III), descritas no item 

anterior e presentes no território da APA é apresentada do Mapa 4.14 ao Mapa 4.16. 

A partir da espacialização das classes de uso e cobertura do solo, foi possível obter os 

valores das áreas de cada classe dos três níveis categóricos, conforme apresentado no 

Quadro 4.72. 
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Mapa 4.14 - Uso e Cobertura do Solo - Nível I. 

 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Mapa 4.15 - Uso e Cobertura do Solo - Nível II. 

 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Mapa 4.16 - Uso e Cobertura do Solo - Nível III. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Quadro 4.72 - Área, em hectares, das casses de uso e cobertura do solo, para os três níveis categóricos. 

NÍVEL I NÍVEL II NÍVEL III 

Categoria 
Área 

Categoria 
Área 

Categoria 
Área 

ha % ha % ha % 

1. Área de Uso 

Antrópico 
13251 59,9 

1.1. Áreas Urbanizadas 2.853 12,9 

1.1.1. Associação de chácaras, sítios de pequenos produtores 

rurais e sítios de lazer 
1861,2 8,42 

1.1.2. Área urbano-industrial 872,3 3,95 

1.1.3. Área industrial 119,6 0,54 

1.2. Áreas Descobertas 444,2 2,01 

1.2.1. Uso diversificado em áreas descobertas 58,6 0,27 

1.2.2. Solo exposto 175,1 0,79 

1.2.3. Vias e acessos 210,5 0,95 

1.3. Áreas de Mineração 355,3 1,61 1.3.1. Mineral não-metálico 355,3 1,61 

1.4. Áreas Agrícola e 

Aquícola 
723,2 3,27 

1.4.1. Cultivos diversificados 661,7 2,99 

1.4.2. Piscicultura 53,9 0,24 

1.4.3. Silvicultura 7,7 0,03 

1.5. Campo Antropizado 8875,2 40,1 
1.5.1. Uso diversificado em campo antropizado 8700,9 39,4 

1.5.2. Área úmida 174,3 0,79 

2. Área de Cobertura 

Natural 
8858,3 40,1 

2.1. Vegetação 

Remanescente 
8760 39,6 

2.1.1. Vegetação em estágio inicial de sucessão secundária 4092,8 18,5 

2.1.2. Vegetação em estágio médio de sucessão secundária 2674,4 12,1 

2.1.3. Vegetação em estágio avançado de sucessão secundária 1992,9 9,01 

2.2. Água 98,3 0,44 2.2.1. Águas continentais (Hidrografia) 98,3 0,44 
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Analisando-se os resultados obtidos para três níveis categóricos, observa-se que a maior 

área territorial da APA é caracterizada pelo uso antrópico (59,93%), ao passo que 40,07% 

apresenta cobertura natural (Figura 4.126). 

Por meio do mapeamento realizado, também se verifica que as áreas mais degradadas se 

concentram na porção sul da APA, no município de Duque de Caxias, enquanto as áreas 

mais preservadas se concentram ao norte da APA, nas proximidades da Reserva Biológica 

do Tinguá. 

 

Figura 4.126 - Percentuais das classes de uso e ocupação do solo no Nível I. 

Em relação às áreas de uso antrópico, destacam-se as classes de campo antropizado, com 

8.875,19 ha (40,14%) e as áreas urbanizadas, com 2.853,03 ha (12,90%). Juntas, totalizam 

aproximadamente 53% de todo o território da APA. Com menor expressão espacial, mas 

não menos importante para o contexto socioambiental da APA, seguem as áreas de uso 

agrícolas e aquícolas (3,27%), as áreas descobertas (2,01%) e as áreas de mineração (1,61%) 

(Figura 4.127). 

A categoria de cobertura natural é praticamente totalizada pelas áreas de vegetação 

remanescente, que cobrem 8.760,00 ha (39,12%) da área da APA, ao passo que as áreas 

cobertas por água, apenas 0,44%. Ressalta-se que o valor de cobertura da água, por ser 

composta por rios e cursos d’água que têm geometria linear, pode ser subestimado devido 

à escala do mapeamento e a largura dos rios. Ou seja, cursos d’água estreitos não são 

quantificados pelo mapeamento de 1:25.000. 
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Figura 4.127 - Percentuais das classes de uso e ocupação do solo no Nível II. 

A categoria de vegetação remanescente subdivide-se em classes de vegetação em estágio 

inicial de sucessão secundária, com 18,51%, seguida de vegetação em estágio médio de 

sucessão secundária, com 12,10% e vegetação secundária em estágio avançado de 

sucessão, com 9,01% da área total da APA. Conforme o mapeamento, percebe-se que a 

ocorrências das áreas de florestal ocorrem predominantemente ao norte da APA, junto à 

Reserva Biológica do Tinguá. 

Em relação às áreas urbanizadas, destaca-se a maior ocorrência, em área, das associações 

de chácaras, sítios de pequenos produtores rurais e sítios de lazer, com ocupação de 8,42% 

do território da APA, ao passo que as áreas mais densamente povoadas, nesse estudo 

tratadas como áreas urbano-industriais, ocupam 3,95% do território da APA e as áreas de 

indústrias somente 0,54%. 

A categoria de campo antropizado, que tem a maior ocorrência, em área, no território da 

APA, está caracterizada predominantemente pelo uso diversificado (39,35%) e 0,79% de 

área úmida. Ressalta-se que a categoria de área úmida pode apresentar valor variável, pois 

é altamente dependente das condições meteorológicas (principalmente a quantidade e 

intensidade das chuvas), tanto no momento, como em dias anteriores à aquisição das 

imagens de satélite, que são insumos básicos para o mapeamento. 

Em relação às áreas agrícolas e aquícolas, destaca-se a classe de cultivos diversificados, 

com área de 661,67 ha, correspondente a 2,99% da área da APA. Apesar de apresentar 

valor relativamente baixo em área, percebe-se, pelo mapeamento, que as áreas de cultivos 

diversificados estão concentradas próximo à localidade de Jardim Marambaia e no vale do 

rio Pati e do rio de Areia, próximo á localidade de Tabuleiro. As áreas de piscicultura 

correspondem a 0,24% de área e as áreas de silvicultura não apresentam ocorrência 

significativa no interior da APA, correspondendo a somente 0,03% de cobertura da área da 

APA. 
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Em relação à categoria das áreas descobertas, destaca-se a classe de vias e acessos, que 

apresentam 0,95% da cobertura da APA. Do mesmo modo como ocorre no mapeamento 

dos cursos hídricos, o valor da área coberta por vias e acessos pode ser subestimado no 

mapeamento com escala de 1:25.000, uma vez que essa categoria apresenta feições com 

geometria linear. As áreas de solo exposto cobrem 0,79% da área da APA, à medida que 

as áreas de uso diversificado em área descoberta, apenas 0,27%. 

As áreas de mineração, correspondente à extração de minerais não-metálicos, têm a 

extração de areia como a principal atividade dessa categoria na área da APA, 

correspondendo a 1,61% (355,29 ha) da área da UC. Conforme informado no item de 

detalhamento dessa classe, esse valor corresponde às áreas de mineração em atividade e 

desativadas. 

4.2.4 SERVIÇOS DE APOIO DISPONÍVEIS PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Os serviços de apoio disponíveis para a APAIGU foram obtidos a partir de pesquisas em 

fonte de dados secundários, realizados pela empresa que elaborou o plano de manejo em 

2016. Tais serviços abrangem as seguintes categorias: turismo, defesa civil, segurança, 

saúde, agências bancárias, postos de combustível e agências dos correios. 

TURISMO 

A infraestrutura relacionada a serviços de apoio está concentrada nos municípios de Nova 

Iguaçu e Belford Roxo. Entre os serviços cadastrados no banco de dados do Ministério do 

Turismo, destacam-se para três municípios de abrangência da APAIGU um total de 74 

agências de turismo e 216 guias turísticos. 

O Quadro 4.73 apresenta as informações sobre os serviços de turismo e no ANEXO 15 – 

SERVIÇOS DE APOIO estão apresentadas as agências de turismo na região da APAIGU. 

 

Quadro 4.73 - Serviços de apoio ao turismo na região. 

Serviço Nova Iguaçu Duque de Caxias Belford Roxo TOTAL 

Guias Turísticos 88 93 35 216 

Agências de Turismo 35 31 8 74 

Locadora de veículos 2 4 0 6 

Meio de Hospedagem 1 3 0 4 

Organizadora de eventos 1 2 0 3 

Prestador de infraestrutura de apoio 0 1 1 2 

Transportadora turística 3 17 6 26 

Fonte: CADASTUR, 2016. 
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DEFESA CIVIL 

Os municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford Roxo são atendidos pela Rede 

Estadual de Defesa Civil (REDEC) da Baixada Fluminense. A REDEC é vinculada à 

Superintendência Operacional, que está subordinada à Subsecretaria Estadual de Defesa 

Civil do Estado do Rio de Janeiro, sendo responsável por articular e coordenar as ações de 

Defesa Civil no âmbito estadual. As ações desenvolvidas compreendem ações de 

prevenção, preparação para emergências e danos, resposta aos desastres e reconstrução. 

As informações sobre as bases da REDEC nos municípios da APAIGU estão apresentadas 

no Quadro 4.74. 

 

Quadro 4.74 - Bases da REDEC nos municípios. 

Município Nome / Cargo Endereço Contato 

Belford 

Roxo 

Sergio Luiz Alves / 

Coordenador 

Av. Joaquim da 

Costa Lima, 2415, 

Santa Amélia. 

CEP: 26116-540 

sergiomarizia2016@gmail.com, 

defesacivilpmbr@ig.com.br. 

Tel.: (21) 2761-0588 

Duque de 

Caxias 

Ten Cel. BM Marcello 

Silva da Costa / 

Secretário 

Rua Silva Fernandes, 

172, Centro de 

Convenções, Parque 

Duque. 

CEP: 25085-010 

celsilvacosta@gmail.com, 

semdec@duquedecaxias.rj.gov.br, 

silvacosta.semdec@duquedecaxias.rj.gov.br. 

Tel.: (21) 2673-2203 

Nova 

Iguaçu 

Luiz Antunes dos 

Santos / Secretário 

Rua Itacuruçá, 137, 

Centro. 

CEP: 26215-000. 

defesacivil199@gmail.com, 

luizantunes.semdecorp@yahoo.com.br. 

Tel.: (21) 2668-2681 / 3779-0660 / 3779-0996 

Fonte: Adaptado de REDEC, 2016. 

SEGURANÇA 

Na região da APAIGU há atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio 

de Janeiro através de dois Grupamentos, conforme apresentado no Quadro 4.75. 

Quadro 4.75 - Unidades do Copo de Bombeiros. 

Município Grupamento 
Unidade 

Operacional 
Endereço Contato 

Nova Iguaçu 
4° Grupamento de 

Bombeiro Militar 
4º GBM 

Av. Governador Roberto da 

Silveira, 1221. Bairro 

Moqueta, Nova Iguaçu 

(21) 3399-4636 / 

2667-2766 

Duque de 

Caxias 

14° Grupamento de 

Bombeiro Militar 
14º GBM 

Rua Dr. Manoel Telles 1767. 

Bairro Centro, Duque de 

Caxias 

(21) 2671-0568 
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Município Grupamento 
Unidade 

Operacional 
Endereço Contato 

Belford Roxo 
4° Grupamento de 

Bombeiro Militar 

Destacamento de 

Bombeiro Militar 

2/4 

Rua Fonte 111, Parque São 

Bernardo, Belford Roxo 
(21) 3771-7659 

Fonte: Adaptado de CBMERJ, 2016. 

A relação de unidades da Polícia Civil nos municípios da APAIGU é apresentada no Quadro 

4.76. 

 

Quadro 4.76 - Delegacias nos municípios da APAIGU. 

Município Delegacia Endereço Telefone 

Nova Iguaçu 052ª DP Av. Governador Amaral Peixoto, 950 (21) 3779-0168 / 3779-9549 

Duque de 

Caxias 

059ª DP Rua Ailton Costa, s/n (21) 3657-2607 / 3657-2586 

061ª DP Rua Maranhão, s/n, Xerém (21) 2775-3974 

Belford Roxo 054ª DP Estrada Bento José Martins Silvares, 800 (21) 3771-0520 

Fonte: Polícia Civil, 2016. 

A relação de unidades da Polícia Militar nos municípios da APAIGU está apresentada no 

Quadro 4.77. 

 

Quadro 4.77 - Unidades da Polícia Militar. 

Município Batalhão Endereço Telefone 

Nova Iguaçu 20º BPM 
Rua Tenente Aldir Soares Adriano, 354, Bairro 

Mesquita 
(21) 3765-5283 

Duque de Caxias 15º BPM Rua Pedro Corrêa, 273, bairro Centro (21) 3777-7961 

Belford Roxo 39º BPM 
Avenida Joaquim da Costa Lima, s/n, bairro Parque 

São Bernardo 
(21) 3771-4336 

Fonte: Adaptado de PMERJ, 2016. 

SAÚDE 

A relação dos estabelecimentos de saúde nos municípios da APAIGU está apresentada no 

Quadro 4.78. 

Quadro 4.78 - Estabelecimentos de saúde nos municípios da APAIGU. 

Município 
Tipo de 

Estabelecimento 
Nome Endereço 

Nova Iguaçu Hospital 

Hospital Geral Prontonil 
Rua Oscar Soares, 515, bairro 

Califórnia 

UPNI 
Rua Bernardino de Melo, 1465, 

bairro Centro 



 

  371 

Município 
Tipo de 

Estabelecimento 
Nome Endereço 

Pronto Atendimento 
Upa 24h Municipal de 

Comendador Soares 

Rua dos Quarteis, 221, bairro 

Comendador Soares 

Unidade Móvel de 

Urgência 
Unidade Móvel SAMU 192 

Rua Antônio Wilmam, 230, bairro 

Moqueta 

Duque de 

Caxias 

Hospital 

Hospital Caxias Dor 

Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 821, 

bairro Jardim Vinte e Cinco de 

Agosto 

Hospital Daniel Lipp 

Rua Conde de Porto Alegre, 271, 

bairro Jardim Vinte e Cinco de 

Agosto 

Hospital de Clinicas Mario 

Lioni 

Rua Ana Neri, 190, bairro Jardim 

Vinte e Cinco de Agosto 

Hospital Infantil Ismelia 

Silveira 

Av. Presidente Kennedy, s/n, bairro 

Centro 

Hospital Municipal de 

Xerem 

Rua 25 de Agosto, 1, bairro Parque 

Centenario 

Hospital Municipal Moacyr 

Rodrigues do Carmo 

Rodovia Washington Luís, 3200, 

bairro Parque Beira Mar 

Hospital Santa Branca 

Rua Voluntários da Pátria, 257, 

bairro Jardim Vinte e Cinco de 

Agosto 

Hospital São Vicente 
Avenida Brasil, 108, bairro Vila São 

Luiz 

Pronto Atendimento 

UPA Infantil Walter Garcia 
Rua General Argolo, s/n, bairro 

Centro 

Upa Parque Beira Mar 
Rod Washington Luís, 3200, bairro 

Parque Beira Mar 

Unidade Móvel de 

Urgência 

SAMU 192 Base HMMRC 
Rod Washington Luís, 3200, bairro 

Parque Beira Mar 

SAMU 192 Base Parque 

Equitativa 

Avenida Automóvel Clube, s/n, 

bairro Parque Equitativa 

SAMU 192 Base Xerem 
Rua Nobrega Ribeiro, s/n, bairro 

Xerem 

Belford Roxo Hospital 

Casa de Saúde e 

Maternidade Nossa 

Senhora da Gloria 

Avenida Benjamim Pinto Dias, 1677, 

bairro Centro 
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Município 
Tipo de 

Estabelecimento 
Nome Endereço 

Hospital de Clinicas Belford 

Roxo 

Avenida Benjamim Pinto Dias, 1000, 

bairro Centro 

Hospital Infantil de Belford 

Roxo 

Rua Djalma Ribeiro Andrade, 05, 

bairro Areia Branca 

Hospital Municipal Jorge 

Júlio Costa Santos Joca 

Avenida Retiro da Imprensa, 1013, 

bairro Vila Medeiros 

Pronto Atendimento 
UPA 24h Bom Pastor 

Belford Roxo 

Estrada de Belford Roxo, s/n, bairro 

Bom Pastor 

Unidade Móvel de 

Urgência 
SAMU 192 

Avenida Joaquim da Costa Lima, 

3390, bairro São Bernardo 

Fonte: Adaptado de DATASUS, 2016. 

AGÊNCIAS BANCÁRIAS 

Nos municípios da APAIGU estão presentes um total de 116 agências bancárias, sendo a 

maioria em Duque de Caxias (n=54), seguida de Nova Iguaçu (n=47) e Belford Roxo (n=15), 

conforme Figura 4.128. 

A lista de agências bancárias presente nos municípios da APA e o endereço das mesmas 

está apresentado no ANEXO 15 – SERVIÇOS DE APOIO. 

 
Fonte: Adaptado de Banco Central, 2016. 

Figura 4.128 - Distribuição das agências bancárias. 

POSTOS DE COMBUSTÍVEL 

Nos municípios da APAIGU estão presentes um total de 173 postos de combustível, sendo 

a maioria em Duque de Caxias (n=87), seguida de Nova Iguaçu (n=65) e Belford Roxo 

(n=21), conforme a Figura 4.129. 
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As bandeiras de distribuição abrangem Ale Combustível, Alesat, Ipiranga, Petrobras, Raizen, 

Tobras e bandeira branca. A lista de postos de combustível presentes nos municípios da 

APA e o endereço dos mesmos é apresentado no ANEXO 15. 

 
Fonte: Adaptado de ANP, 2016. 

Figura 4.129 - Distribuição dos postos de combustível. 

Em alguns destes postos, também ocorre a distribuição de gás natural veicular através da 

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro que opera a distribuição em Belford 

Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu através de rede de postos de combustível, sendo 

vinte (20) postos em Nova Iguaçu, seis (6) em Belford Roxo e trinta (30) postos em Duque 

de Caxias. 

CORREIOS 

A estrutura relacionada a serviços de correio nos municípios da APAIGU é apresentada no 

Quadro 4.79. 

 

Quadro 4.79 - Agências de correios nos municípios da APAIGU. 

Município Agência Endereço Telefone 

Nova Iguaçu 

AC Posse Nova Iguaçu 
Estrada Joao Venâncio de Figueiredo, 

70, bairro Alto da Posse 
(21) 3101-1511 

AC Austin 
Rua Marcio Vieira de Oliveira, 108, 

bairro Austin 
(21) 2763-1940 

AC Nova Iguaçu Rua Otavio Tarquino, 87, bairro Centro (21) 2667-8263 

AGF Luiz Guimarães 
Avenida Doutor Luiz Guimaraes, 534, 

bairro Centro 
(21) 2667-3541 

AGF Silva Pinto 
Rua Coronel Bernardino de Melo, 1379, 

bairro Centro 
(21) 3844-2359 

AGF Metrópole Rua Guatemala, 71, bairro Metrópole (21) 2695-5141 
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Município Agência Endereço Telefone 

AC Miguel Couto 
Rua Lucas Rodrigues, 74, bairro Miguel 

Couto 
(21) 2886-2884 

Duque de 

Caxias 

AC Duque de Caxias 
Avenida Presidente Vargas, 281, bairro 

Centro 
(21) 2671-6730 

AGF Central de Caxias 
Avenida Duque de Caxias, 304, bairro 

Centro 
(21) 2673-0934 

AGF Kennedy RJ 
Av Gov. Leonel de Moura Brizola, 999, 

bairro Centro 
(21) 3842-6081 

AC Santa Cruz da Serra 
Praça Bahia, 32, bairro Chácara 

Arcampo 
(21) 2679-2901 

AC CDD Centenário 
Avenida Nilo Peçanha, 1172, bairro 

Parque Lafaiete 
Não disponível 

AC Saracuruna 
Rua Uruguaiana, 75, bairro Parque 

Uruguaiana 
(21) 2676-0559 

AC Xerém 
Praça Mantiqueira, 35, bairro Parque 

Xerém 
(21) 2679-1645 

AC Reduc 
Rodovia Washington Luiz, 7, bairro Vila 

Actura 
(21) 2676-3675 

AC Imbarie 
Avenida Coronel Sisson, 25/27, bairro 

Vila Araci 
(21) 2778-1689 

Belford Roxo 

AC Belford Roxo 
Praça Getúlio Vargas, 53, bairro Belford 

Roxo 
(21) 2762-0012 

AGF Parque Esperança 
Avenida Governador Leonel de Moura 

Brizola, 10060, bairro Lote XV 
(21) 3134-9608 

Fonte: Correios, 2016. 

4.2.5 ASPECTOS COMPLEMENTARES DA APAIGU 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTES 

São denominadas áreas de preservação permanente (APP) todas as áreas naturais, cobertas 

ou não por vegetação nativa, cuja função ambiental é preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a diversidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (Código Florestal 

brasileiro, Lei Federal 12.651, de25 de maio de 2012). 

Entre as APPs definidas em lei estão os topos de morros, áreas com declividade acima de 

45° e faixas marginais de proteção de águas superficiais (nascentes, rios, lagos, etc.). 

No âmbito do Plano de Manejo da APA do Alto Iguaçu foram mapeadas as áreas de APP 

considerando as informações disponíveis no INEA e estimando a faixa marginal dos cursos 
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hídricos, totalizando 6.937,55 ha de APP na APAIGU, o que representa cerca de 31% de 

todo o território da APA (Mapa 4.17). Os resultados (em área) de acordo com o tipo de 

APP foram os seguintes: 

❖ Topo de morro – 224,26 ha; 

❖ Áreas de declividade >45° - 3.730,97 ha; 

❖ Faixas marginal de proteção – 3.469,28 ha. 

Destaca-se que existem sobreposições de tipologias de APPs em determinados locais (ex. 

faixa marginal de rios e topos de morro), dessa forma ao somar os valores acima das três 

tipologias, será maior que o total apresentado. 
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Mapa 4.17 – Áreas de Preservação Permanente. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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ESTRUTURAS PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES 

Nas bacias hidrográficas localizadas na região da APAIGU estão inseridas diversas estruturas 

para controle de inundações. Tais estruturas, conhecidas como polderes, são medidas 

estruturais desenvolvidas para a proteção e/ou ocupação de regiões ribeirinhas, visando 

evitar o extravasamento de determinado curso hídrico durante o período de enchente. 

As principais estruturas implantadas nas bacias hidrográficas na região da APA estão 

apresentadas no Quadro 4.80. 

Quadro 4.80 - Informações sobre estruturas para controle de inundações. 

Bacia Estrutura Descrição Geral 

Bacia do 

rio 

Sarapui 

Pôlder 

Alberto de 

Oliveira 

Localiza-se no bairro Olavo Bilac, ao longo da margem direita do rio Sarapuí, 

no trecho entre a linha de transmissão da Light e as imediações da avenida 

Presidente Kennedy. Compreende uma área livre com cerca de 200.000m². 

Pôlder 

Gomes 

Freire 

Localiza-se na margem esquerda do rio Sarapuí, na localidade conhecida como 

Vila Fraternidade. Conecta-se com o canal Gomes Freire. Existe já um projeto 

para a macrodrenagem da região do Pôlder Gomes Freire aprovado pela 

antiga SERLA. Esse projeto foi desenvolvido pela Fundação Dom Cintra para a 

Prefeitura de Duque de Caxias. 

Bacia do 

rio 

Iguaçu 

Pôlder 

Pilar/5 de 

julho 

A região do Pôlder Pilar/Cinco de Julho delimita-se pelo rio Iguaçu a oeste, 

pelo rio Pilar a leste e pela Avenida Presidente Kennedy ao norte, no 

Município de Duque de Caxias. 

Pôlder 

Cidade dos 

Meninos 

Delimita-se a leste pela margem direita do rio Pilar, a oeste pela margem 

esquerda do rio Capivari e ao sul pela margem esquerda do rio Iguaçu. 

Pôlder do 

Amapá 

Localiza-se na margem esquerda rio Iguaçu, no trecho da confluência com o 

rio Botas, no bairro do Amapá. 

Pôlder 

Núcleo São 

Bento 

Localiza-se na faixa marginal direita do rio Iguaçu, no trecho a jusante da 

Avenida Presidente Kennedy, na divisa entre os municípios de Duque de 

Caxias e Belford Roxo. Essa área abrange os bairros conhecidos como Nossa 

Senhora das Graças e Boa Esperança. 

Pôlder do 

Outeiro 

Localiza-se na faixa marginal direita do rio Iguaçu abrangendo as localidades 

conhecidas como Bairro do Outeiro, Vale do Ipê, Lote XV e Bairro dos 

Ferreiras. 

Fonte: Adaptado de COPPETEC, 2010. 

ÁREAS PÚBLICAS DE DUQUE DE CAXIAS 

No município de Duque de Caxias existem duas áreas públicas da União que totalizam 

4.547,03 ha e correspondem a aproximadamente 20% do território da APA. 

Uma das áreas, localiza na porção nordeste da APA abrange locais com grande ocupação 

urbana, como o distrito de Xerém. A outra área localiza-se no sudeste da APA, em local 
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conhecido como Cidade dos Meninos (descrita com maiores detalhes no item seguite). O 

Mapa 4.18 apresenta a localização das áreas públicas em Duque de Caxias. 
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Mapa 4.18 – Áreas Públicas em Duque de Caxias. 

 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Cidade dos Meninos 

O local conhecido como Cidade dos Meninos é uma área da União com aproximadamente 

1.940 ha, localizada no município de Duque de Caxias, região sudeste da APA do Alto 

Iguaçu. A contextualização histórica desta área é apresentada a seguir, tendo sido 

elaborada a partir de informações do Mapa de Conflitos Ambientais no Brasil21 (FIOCRUZ, 

2016). 

No início da década de 1940 foi planejado pela então primeira-dama do País (Darcy Vargas, 

esposa do Presidente Getúlio Vargas) na antiga Fazenda São Bento um internato para 

meninas na forma de um projeto assistencialista (previsto para aliar ensino profissional e 

moradia), porém o projeto não chegou a receber nenhuma interna. No ano de 1946 a 

Fundação Abrigo Cristo Redentor assumiu o projeto e o transformou em um internato para 

rapazes com o desenvolvimento de cursos profissionalizantes. Apesar de ser administrada 

pela Fundação, a chamada Cidade dos Meninos funcionava em um terreno sob jurisdição 

do então Ministério da Educação e Saúde. 

No final da década de 1940, o Governo Federal instalou no local o Instituto de Malariologia, 

dedicado ao estudo e desenvolvimento de pesticidas químicos para o combate aos vetores 

de doenças endêmicas da região. Também foi instalada uma fábrica para produção dos 

pesticidas. A instituição educacional e a fábrica funcionaram em conjunto até 1961, quando 

as atividades da fábrica foram transferidas para o campus de Manguinhos, onde funciona 

atualmente a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

Contudo, após o fechamento da fábrica, os resíduos tóxicos armazenados no local foram 

abandonados sem qualquer tipo de tratamento ou orientação à população sobre a 

periculosidade das substâncias. A quantidade do material abandonado foi de 

aproximadamente 400 toneladas de resíduos tóxicos, especialmente hexaclorociclohexano 

(HCH). 

A partir de então, os moradores do local (alunos, funcionários dos institutos educacionais, 

ex-funcionários da fábrica e do Instituto de Malariologia e suas famílias), passaram a utilizar 

os produtos indiscriminadamente, inclusive vendendo-o nas feiras livres de Duque de 

Caxias. 

Apenas no final da década de 1980 começaram a surgir denúncias na imprensa sobre 

comércio ilegal de agrotóxicos (popularmente conhecidos como "pó-da-broca"). 

Constatou-se então que cerca de 40 toneladas do material estavam abandonadas na 

Cidade dos Meninos. 

 
 

21 Conforme Fiocruz (2016), o Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil tem por 

objetivo apoiar populações e grupos atingidos por projetos e políticas baseadas em uma visão de 

desenvolvimento considerada insustentável e prejudicial à saúde. 
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Desde então diversas ações, inclusive judiciais, foram articuladas para promover a 

descontaminação da área, avaliar possíveis doenças relacionadas à contaminação e para 

prestar assistência médica aos moradores da Cidade dos Meninos. 

No ano de 1993 iniciou-se a realização de estudos técnicos e científicos a respeito da 

destinação final do produto antes de se remover a substância de seu local de origem. Ao 

mesmo tempo, análises efetuadas pela Fiocruz nos moradores confirmaram contaminação 

por HCH em pelo menos 24% das amostras de sangue coletadas. No ano seguinte, novos 

estudos identificaram a extensão da área contaminada, sendo que os locais mais atingidos 

estavam próximos à antiga fábrica e à estrada que corta a localidade (Estrada de 

Gamboaba). 

Em 1995, através de convênio com o Ministério da Saúde, a empresa NortoxAgoindústria 

administrou uma solução de hidrato de carbono (cal) com o objetivo de neutralizar o 

material contaminado. Contudo, estudos posteriores comprovaram que a operação se 

revelou inócua e, além disso, resultou em formação de novos compostos ainda mais tóxicos 

e na sua migração, atingindo as águas subterrâneas. Com a mistura solo-cal-HCH, a área 

do foco principal de contaminação foi ampliada, gerando uma massa de material 

contaminado de cerca de 29.700t, contendo também dioxinas e fenóis, compostos 

considerados cancerígenos. Em 1999, parte desse material foi transferida para a REDUC. 

Dois anos depois, o Ministério da Saúde iniciou ações para viabilizar a remoção das 400 

famílias que moravam no local, medida que encontrou resistência pela comunidade e 

também não avançou, tendo em vista que a remoção das famílias não iria contribuir para 

melhorar as condições de vida ou a assistência médica prestada. 

Entre 2002 e 2004, novos estudos identificaram os principais focos de contaminação e 

realizaram o diagnóstico ambiental de todo o terreno. Concomitantemente, a Fiocruz 

iniciou a coleta de sangue das famílias residentes para acompanhamento da contaminação. 

Ainda em 2004, o Governo Federal propôs o Projeto de Lei 3.034/2004, que autorizava a 

União a indenizar os ocupantes de imóveis residenciais na Cidade dos Meninos expostos 

aos compostos organoclorados.  

Mais uma vez, a proposta de remoção da comunidade e isolamento da área encontrou 

resistência dos moradores e não avançou. Atualmente os moradores se organizam em 

torno da Associação de moradores do Bairro e demandam a titulação dos imóveis, além 

da assistência médica. 

Destaca-se que o local é de propriedade da União e está totalmente inserida na área da 

APA do Alto Iguaçu. O foco de contaminação possui cerca de 7 ha, encontra-se isolado, 

com cercas e placas de proteção (Figura 4.130 a Figura 4.132). O Mapa 4.18 apresenta a 

localização da Cidade dos Meninos. 
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.130 – Vista aérea da área contaminada 

na Cidade dos Meninos. 

Figura 4.131 – Placa indicativa de contaminação 

na Cidade dos Meninos. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.132 – Guarita de controle de acesso à Cidade dos Meninos. 

PARQUE TECNOLÓGICO DO INMETRO  

O Parque Tecnológico do Inmetro está em implantação no Campus Laboratorial de Xerém, 

integrado ao conhecimento técnico-científico da Instituição, especialmente nas áreas de 

Energia Alternativa, Química Verde e Saúde. 

O Campus está próximo de outros centros de pesquisa e desenvolvimento, como o Cenpes, 

Fiocruz e Instituto Vital Brasil. A área reservada ao Parque Tecnológico margeia a Rodovia 

BR-040, a apenas 10 km do AMRJ. 

O propósito do Parque é estimular e apoiar pesquisas e o desenvolvimento tecnológico 

pró-inovação. Os serviços oferecidos incluem uma incubadora de projetos tecnológicos e 

de empresas, suporte tecnológico dos pesquisadores do Inmetro e acesso aos laboratórios 

e serviços gerais para operação básica do parque. O Parque pretende abrigar parcerias 
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com centros de P&D&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) de empresas, unidades 

produtoras de insumos para P&D, laboratórios com finalidades da pesquisa ao controle de 

qualidade, empreendedores e negócios nascentes, em um ambiente próprio à inovação 

colaborativa (INMETRO, 2016). 

MOSAICO CENTRAL FLUMINENSE DA MATA ATLÂNTICA 

O Mosaico Central Fluminense da Mata Atlântica (MCF) foi instituído pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) através da Portaria n° 350, de 11 de dezembro de 2006, com o 

objetivo de atender ao que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza (SNUC) – Lei Federal n° 9.985/2000, na qual consta em seu Art. 26: 

Quando existir um conjunto de unidades de conservação de 

categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou 

sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, 

constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser 

feita de forma integrada e participativa, considerando-se os 

seus distintos objetivos de conservação, de forma a 

compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da 

sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto 

regional. 

O MCF abrangia inicialmente 22 unidades de conservação e, posteriormente, outras foram 

agregadas. Atualmente, o Mosaico é formado por 29 UCs e seu território “reconhecido” 

perfaz 295.723 ha e abrange 18 municípios. O “território de influência” engloba outros 12 

municípios, conforme  

Quadro 4.81. 

 

Quadro 4.81 – Municípios que compõem o MCF. 

Território Municípios 

Território reconhecido 

Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, 

Guapimirim, Itaboraí, Macaé, Magé, Miguel Pereira, Nova Friburgo, Nova 

Iguaçu, Petrópolis, Rio Bonito, São Gonçalo, São José do Vale do Rio Preto, 

Silva Jardim, Teresópolis e Tanguá 

Território de influência 
Areal, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Niterói, Paracambi, Paraíba do Sul, 

Paty do Alferes, Queimados, Sapucaia, Saquarema, Sumidouro e Três Rios 

Fonte: Costa et. al. (2010). 
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Considerando o Planejamento Estratégico do MCF de 2010 22  e os indicativos de 

zoneamento propostos para o território, apresenta-se no Erro! Fonte de referência não 

encontrada. as zonas identificadas que possuem interface com o território da APAIGU e 

que justificam a inclusão futura desta UC. 

A inclusão da APAIGU no mosaico de UCs poderá ser utilizada como estratégia para 

fortalecimento e ampliação do MCF, estabelecendo um contínuo entre os fragmentos 

florestais. Tal estratégia inclusive foi proposta durante as oficinas participativas do Plano 

de Manejo. 

 

Quadro 4.82 – Zoneamento do MCF em interface com APAIGU. 

ZONAS DESCRIÇÃO JUSTIFICATIVAS OBSERVAÇÕES PARA A GESTÃO 

Alta 

Intervenção 

– A3 

Todas as áreas 

urbanas fora do 

território 

reconhecido 

Áreas urbanas consolidadas nos 

limites do território reconhecido do 

MCF. 

Monitoramento do efeito negativo 

das atividades antrópicas e 

participação do Mosaico no 

licenciamento de empreendimentos 

poluidores e impactantes. 

Baixa 

Intervenção 

– B123 

Unidades de 

Proteção Integral 

Unidades de proteção integral, onde 

só são permitidos usos indiretos de 

recursos naturais. 

Não aplicável 

Conflito – 

C2 

Expansão 

urbano-territorial 

Expansão urbano-territorial motivada 

pela operação do Arco 

Metropolitano, especialmente nos 

entroncamentos com a BR-040, BR-

116 e RJ-107. Destaque para Duque 

de Caxias, que tem aumento de 

construções para logística de 

distribuição de produtos. 

Acompanhar e influenciar a revisão 

de planos diretores municipais. 

Conflito – 

C5 

Expansão 

urbano-territorial 

Expansão industrial e de condomínios 

na região de Vila de Cava, Santa Rita, 

Corumbá, Tinguá (Município de Nova 

Iguaçu). 

Acompanhar e influenciar a revisão 

de planos diretores municipais. 

Moderada 

Intervenção 

– M10 

Fragmentos que 

possibilitam a 

criação de UCs 

Consolidar a conectividade do 

Mosaico. 
Não aplicável 

 
 

22 O Planejamento Estratégico do MCF de 2010 foi coordenado pela Associação Mico-Leão-Dourado, Valor 

Natural, Conservação internacional, Fundação SOS Mata Atlântica e Projeto Mosaicos. 

23 Destacam-se na interface desta zona com a APAIGU pontos não resolvidos de regularização fundiária (REBIO 

Tinguá), além da ocorrência de usos ilegais (caça, extrativismo de palmito, ocupações irregulares, invasões, 

incêndios, extração mineral, desmatamento, poluição hídrica/saneamento). 
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de uso 

sustentável 

Fonte:Adaptado de ICMBio, 2010 
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INTERESSE METROPOLITANO OU COMUM 

O interesse metropolitano ou comum foi estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 

133, de 15 de dezembro de 2009. No Art. 3º, a Lei define o interesse metropolitano (ou 

comum) como sendo “as funções públicas e os serviços que atendam a mais de um 

município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo 

dependentes, concorrente, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como os 

serviços supramunicipais”. Entre as funções ou serviços públicos a lei destacou os seguintes: 

❖ Planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro ou comum às microrregiões e 

aglomerações urbanas, compreendendo a definição de sua política de 

desenvolvimento e fixação das respectivas diretrizes estratégicas e de 

programas, atividades, obras e projetos, incluindo a localização e expansão 

de empreendimentos industriais; 

❖ Saneamento básico, incluindo o abastecimento e produção de águas desde 

sua captação bruta dos mananciais existentes no Estado, inclusive subsolo, 

sua adução, tratamento e reservação, à distribuição de água de forma 

adequada ao consumidor final, o esgotamento sanitário e a coleta de 

resíduos sólidos e líquidos por meio de canais, tubos ou outros tipos de 

condutos e o transporte das águas servidas e denominadas esgotamento, 

envolvendo seu tratamento e decantação em lagoas para posterior 

devolução ao meio ambiente em cursos d’água, lagos, baías e mar, bem 

como as soluções alternativas para os sistemas de esgotamento sanitário; 

❖ Transporte coletivo rodoviário, aquaviário, ferroviário e metroviário, de 

âmbito metropolitano ou comum, através de uma ou mais linhas ou 

percursos, incluindo a programação de rede viária, do tráfego e dos 

terminais de passageiros e carga; 

❖ Distribuição de gás canalizado; 

❖ Aproveitamento, proteção e utilização racional e integrada dos recursos 

hídricos, incluindo o transporte aquaviário, e o controle da poluição e 

preservação ambiental, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

❖ Cartografia e informações básicas para o planejamento; e 

❖ Habitação e disciplina do uso do solo. 

Considerando a localização da APA e o fato de estar inserida no contexto de municípios 

metropolitanos, apresenta-se na sequência alguns instrumentos macros de política pública 

estadual que podem servir de parâmetros na elaboração de programas, planos e ações no 

âmbito do Plano de Manejo. 
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Zoneamento Ecológico-Econômico 

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é um instrumento de ordenamento territorial, 

que no caso do Estado do Rio de Janeiro, vem sendo elaborado pelo governo, baseado na 

divisão das Regiões Hidrográficas. A metodologia do zoneamento considera as prioridades 

para preservação e conservação ecológica, formação de corredores ecológicos, proteção 

de nascentes e mananciais, preservação de riscos de enchentes e escorregamentos, 

desenvolvimento agropecuário e conservação do solo e controle de erosão, além do 

desenvolvimento turístico e de polos industriais e de serviços. 

No Rio de Janeiro foi aprovada a Lei Estadual nº 5.067, de 9 de julho de 2007, que dispõe 

sobre os critérios para a elaboração e implementação do ZEE de todo o Estado, enquanto 

a Comissão Estadual foi instituída pelo decreto estadual nº 41.099/2007. 

Sobre o status de elaboração do ZEE, conforme informações do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA, 2016), as fases de planejamento e diagnóstico já foram executadas (escala 

1:100.000), o que representa cerca de 50% do processo de elaboração do ZEE do Estado. 

A elaboração das últimas fases do zoneamento (prognóstico e subsídios à implementação) 

estão em andamento. Ao longo dos estudos para definição do ZEE no Estado do Rio de 

Janeiro foram estabelecidos oito princípios básicos norteadores: 

❖ Garantia de segurança hídrica; 

❖ Preservar e recuperar a Mata Atlântica; 

❖ Reduzir risco de acidentes tecnológicos; 

❖ Corrigir desigualdades regionais; 

❖ Fortalecer identidades regionais e estimular mecanismo de governança 

intrarregional; 

❖ Estimular a desconcentração econômica e populacional; 

❖ Priorizar atividades de baixo custo ecológico e alto valor agregado; 

❖ Projetar alternativas a economia do petróleo no longo prazo. 

Conforme as divisões das regiões hidrográficas, os municípios de Duque de Caxias e Belford 

Roxo pertencem totalmente a RH V (Baía de Guanabara), enquanto Nova Iguaçu, 

parcialmente nesta mesma RH e na RH II (Guandu). Destaca-se que o desenvolvimento e 

adequação dos planos e gestão da APAIGU deve considerar a importância e as diretrizes 

do ZEE, as quais estão exemplificadas no Quadro 4.83. 
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Quadro 4.83 – Diretrizes do ZEE para o Estado do Rio de Janeiro. 

DIRETRIZES MACRO-OBJETIVOS TEMAS PRIORITÁRIOS 

Proteção Ambiental e 

Sociocultural 

Fortalecer o sistema estadual de áreas 

protegidas e a conservação da 

biodiversidade e dos patrimônios natural e 

histórico-cultural 

Áreas Protegidas; Patrimônios materiais, 

arqueológicos, naturais e biodiversidade; 

Populações tradicionais 

Repartimento de 

benefícios da 

sociobiodiversidade 

Utilizar os recursos bióticos para o 

fornecimento de novas oportunidade de 

negócios com parcerias público-privadas 

Áreas prioritárias para conservação; 

Infraestrutura de Suporte 

Desenvolvimento de 

Recursos 

Biotecnológicos 

Realizar ações voltadas à conservação da 

biodiversidade e de desenvolvimento da 

infraestrutura produtiva priorizando o bem-

estar e qualidade de vida. 

Biotecnologia 

Conhecimento da 

Geodiversidade e 

Diversidade biológica 

Ampliar a base de informações sobre 

geodiversidade para as melhorias de 

produção, proteção e conservação ambiental. 

Base de recursos naturais e uso da terra; 

Biodiversidade; Recursos Hídricos; Movimentos 

de massas e inundações; Mineração 

Formação e 

qualificação 

profissional 

Potencializar a capacidade produtiva da 

sociedade formando e qualificando 

profissionais 

Capacidade Produtiva 

Desenvolvimento da 

Produção 

Promover o desenvolvimento econômico 

com sistemas de produção otimizando o uso 

das águas 

Favorabilidade das terras à produção, à 

exploração de recursos naturais e a 

urbanização e industrialização; Diversificação 

da produção; Cadeias produtivas; Infraestrutura 

de suporte 

Universalização do 

Saneamento 

Aumentar investimentos no fornecimento de 

serviços à população 
Água e esgoto 

Redução dos Gases 

do Efeito Estufa 

Contribuir para a redução do aquecimento 

global 
Emissões de GEE 

Adaptação às 

mudanças climáticas 

Gerar conhecimento sobre mudanças 

climáticas detectando as áreas vulneráveis 
Efeitos da mudança climática 

Conservação / 

Recuperação 

Ambiental 

Aumentar a extensão das áreas estratégicas 

para a prestação de serviços ambientais 

Corredores Ecológicos; Recuperação 

Ambiental; Ambientes de alta fragilidade 

natural; Águas superficiais e subterrâneas 

Sensibilização 

Ambiental 

Trabalhar as mudanças de paradigmas do 

setor rural para contribuir com a proteção, 

conservação e serviços ambientais 

Serviços ambientais / Recuperação ambiental; 

Corredores Ecológicos / Biodiversidade; 

Recursos Hídricos; Ambientes de alta 

fragilidade natural 

Provisão de Serviços 

Ambientais 

Aumentar a capacidade produtiva e a 

extensão das áreas estratégicas para a 

prestação de serviços ambientais 

Restauração e regeneração; Recarga de 

aquíferos; Ambientes de alta fragilidade 

natural 
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DIRETRIZES MACRO-OBJETIVOS TEMAS PRIORITÁRIOS 

Ordenamento 

Territorial 

Definir o posicionamento do Estado do Rio 

de Janeiro pactuado com a sociedade para 

propiciar um novo cenário de 

desenvolvimento econômico e social com a 

priorização dos serviços ambientais e 

eficiência no uso das águas. 

Política Agrícola; Política de estímulo ao 

turismo; Política de controle florestal; Política 

de recursos hídricos; Política de saneamento; 

Política de mudanças climáticas; Política de 

prevenção aos acidentes tecnológicos e de 

combate à poluição; Desenvolvimento urbano-

industrial; Política de UCs; Política de 

Ordenamento Territorial; Consolidação do ZEE; 

Implementação do ZEE 

Fonte: Adaptado de SEA, 2015. 

 

O sistema de classificação das zonas ecológicas-economicas proposto para o Rio de Janeiro 

está apresentado no Erro! Fonte de referência não encontrada. e Mapa 4.19. Para a área 

da APAIGU, as informações sobre o zoneamento proposto ainda estão em caráter 

preliminar, porém são um indicativo das proposições que estão sendo planejadas. 

Neste sentido, constata-se que parte do território da APA está classificado como 

conservação (9.871 ha, 44,6%), seguido de consolidação (6.288 ha, 28,4%) e resuperação 

(5.868 ha, 26,5%). 

 

Quadro 4.84 – Classificação das zonas propostas preliminarmente para a área da APAIGU 

Nível I Nível II Nível III Nível IV 

Belford 

Roxo 

(ha) 

Duque 

de 

Caxias 

(ha) 

Nova 

Iguaçu 

(ha) 

Total 

ha % 

Faixa 

Litorânea 

Áreas de 

produção 
Consolidação 

Consolidação com usos 

agropecuários 
221,6 3349,8 574,2 4145,7 18,8 

Consolidação com usos não 

agropecuários 
36,9 1301,8 803,3 2142 9,7 

Áreas de 

suporte 

ambiental 

Conservação 

Conservação de ambientes de 

águas subterrâneas e 

superficiais 

403,9 953,7 391,7 1749,2 7,9 

Conservação de ambientes de 

alta fragilidade natural 
2,8 1608,7 3205,2 4816,7 21,8 

Conservação de ambientes de 

importância de biodiversidade 
0 2926,9 378,5 3305,4 15,0 

Recuperação 
Recuperação de ambientes de 

alta fragilidade natural 
185,9 3647,2 2035,1 5868,1 26,5 

Áreas 

institucionais 

Preservação 

permanente 

Unidades de conservação de 

proteção integral 
0 4,8 4 8,8 0,04 

-- -- Água 11,4 61,8 0 73,2 0,3 

TOTAL 862,5 13.854,6 7.392,0 
22.109,

1 
100,0 

Fonte: Adaptado de SEA, 2015. 
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Mapa 4.19 – Zoneamento Ecológico-Econômico na APA. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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Câmara Metropolitana de Integração Governamental 

Através do Decreto nº 44.905, de 11 de agosto de 2014, o governo do Estado do Rio de 

Janeiro instituiu a Câmara Metropolitana de Integração Governamental do Rio de Janeiro 

e o Grupo Executivo de Gestão Metropolitana.  

A entidade do tipo colegiada é composta pelos prefeitos dos municípios integrantes da 

Região Metropolitana e presidida pelo Governador do Estado, que tem por objetivo atuar 

conjuntamente na definição das políticas públicas para a Região Metropolitana, incluindo 

um modelo institucional de governança e um sistema de planejamento integrado. 

Conforme o §1º do referido Decreto, as atribuições da Câmara Metropolitana são as 

seguintes:  

❖ Criar um ambiente de cooperação e apoio entre os diversos níveis de 

governo presentes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que 

possibilite a concertação permanente das ações na Região; 

❖ Propor um novo arcabouço legal e institucional para a Região 

Metropolitana, consagrando um modelo de governança para a Região; 

❖ Pactuar sobre os projetos e ações de interesse comum e de caráter 

metropolitano a serem implementados, definindo e os objetivos a serem 

alcançados; 

❖ Estabelecer prioridades, metas e prazos referentes aos projetos e as ações 

pactuadas; 

❖ Acompanhar e supervisionar a implementação dos projetos e ações 

definidas para a Região Metropolitana; 

❖ Buscar fontes e alternativas de financiamento para os projetos e ações de 

caráter metropolitano; 

❖ Estabelecer condições à implementação de parcerias público-privadas de 

interesse supramunicipal e alcance metropolitano. 

Conforme o documento intitulado “Política Metropolitana de Cartografia e Informação: 

Uma Construção Compartilhada” da própria Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro 

(2016), as ações da Câmara são desenvolvidas através de três programas fundamentais 

(Quadro 4.85).  

Quadro 4.85 – Programas fundamentais para atuação da Câmara Metropolitana do RJ. 

PROGRAMA DESCRIÇÃO/OBJETIVOS EIXOS DE ATUAÇÃO 

Programa 

Modelar a 

Metrópole 

Envolve a elaboração e 

implementação do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano Integrado. Tem por objetivo 

avaliar a situação atual e propõe 

soluções. 

Expansão Econômica, Patrimônio Natural e Cultural, 

Mobilidade, Habitação e Equipamentos Sociais, Saneamento 

e Meio Ambiente e Reconfiguração Espacial. 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO/OBJETIVOS EIXOS DE ATUAÇÃO 

Programa e-

Metrópole 

Visa a gestão sustentável do 

território, buscando modernizar os 

processos de gestão da informação, 

com foco na eficiência do 

planejamento territorial e na 

integração metropolitana. 

Sistema de Informação (Georreferenciado) e de Gestão, Base 

Cartográfica e de Informação, Cadastro Técnico 

Multifinalitário e Monitoramento e Acesso à Informação. 

Programa 

Integrar a 

Metrópole 

Abarca as ações de urbanismo e 

mobilidade. 

Fortalecimento das centralidades existentes e o surgimento 

de outras, Produção de cenários da mobilidade, aplicados 

aos do crescimento demográfico e do uso e ocupação do 

solo, Planejamento em rede que integre os diversos modais 

de transporte urbano e Universalização da infraestrutura 

urbana, em especial, o saneamento 

Fonte: Adaptado de Rio de Janeiro (2016). 

Todas as ações previstas e algumas em andamento, como o desenvolvimento do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado e o Plano Diretor do Arco 

Metropolitano, contemplam proposições de zoneamentos, usos e ocupação do solo em 

áreas da APAIGU e entorno. O planejamento, nivelamento e entendimento dessas diretrizes 

devem estar contemplados no Plano de Manejo da APAIGU, evitando discrepâncias que 

afetem o desenvolvimento de diferentes políticas públicas. 

Programa de Saneamento Ambiental 

O Programa de Saneamento Ambiental (PSAM) dos Municípios do Entorno da Baía de 

Guanabara apoia a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, que têm 

como objetivo dotar os municípios do entorno da Baía de Guanabara de instrumentos e 

mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas, duradouras e eficientes 

para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, com metas definidas 

em processo participativo.  

Conforme PMSB (2016), os estudos regionais foram elaborados pelo conjunto de 

municípios da Baixada Fluminense (inclusive Belford Roxo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias) 

em parceria com a SEA/INEA e a CEDAE, com o intuito de oferecer um subsídio técnico 

para a execução dos Planos Municipais de Saneamento Básico dos municípios da região. 

A justificativa para a realização deste estudo prévio está pautada no alto grau de integração 

entre estes municípios no que diz respeito ao sistema de abastecimento público, 

principalmente. 

Em relação ao sistema de abastecimento de água, estão projetadas a longo prazo, redes 

com reservatórios em localidades no município de Duque de Caxias, entre elas, Cidade dos 

Meninos, Eldorado e Santa Cruz da Serra. Em Nova Iguaçu no Parque Estoril, Nova Luz, 

Adrianópolis e Vila de Cava. O atendimento às demandas de saneamento ambiental na 

APAIGU necessitará de planejamento e organização de dados atualizados. Para isso, as 

ações estruturantes previstas no Programa de Gestão Sustentável do Território da Câmara 
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Metropolitana serão pré-requisitos para o desenvolvimento e aprimoramento dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico. 

Plano Diretor de Transporte Urbano 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Transportes e 

da Companhia Estadual de Transportes e Logística, desde o ano de 2012 está realizando a 

Atualização do Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU) da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. 

O PDTU é um estudo criterioso e detalhado sobre todo o sistema de transporte, sendo 

que o processo de atualização deste Plano tem por objetivo avaliar resultados anteriores 

e elaborar novas propostas no horizonte dos próximos dez anos, considerando os 

relevantes investimentos que estão sendo realizados na Região Metropolitana, com 

impacto sobre as necessidades de circulação de pessoas e mercadorias. 

Em relação ao sistema de transporte público que atende os três municípios da APAIGU, 

assim como as principais vias públicas de acesso do interior da UC, dois enfoques estão 

recomendados no planejamento da rede de transporte: i) Rede mínima - Adoção de redes 

com integração modal ou multimodal, para privilegiar os fluxos principais e se avaliar os 

impactos quanto aos fluxos transversais. Desta forma as redes deverão ser concebidas 

dentro do enfoque a atender à demanda existente; e, II) Rede desejável – Concepção para 

o desenvolvimento urbano, mesmo que tenha menor demanda alocada em alguns eixos 

novos, mas que tenha enfoque primordial de servir como indutora ao desenvolvimento. 

Neste caso o transporte passa a fazer parte de uma política urbana mais ampla. 

Plano Estadual de Habitação de Interesse Social 

A Lei Federal 11.124, de 16 de junho de 2005, que determina a constituição de um sistema 

local de Habitação de Interesse Social aos governos municipais e estaduais que quisessem 

aderir ao Sistema Nacional de Habitação. Os Planos têm o objetivo de organizar até 2027 

a atuação do poder público e dar mais transparência ao processo decisório para o setor. 

O Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS) propõe-se a permitir o 

planejamento e gestão da política pública de habitação. Fundamentalmente o objetivo está 

em mitigar o déficit de moradias e garantir mais qualidade de vida e a garantia de direitos 

a população.  

No referido plano, foram definidos princípios e diretrizes como Moradia digna, Articulação 

institucional entre os três níveis de governo, Função social da propriedade e da cidade e 

Gestão democrática da política habitacional. As linhas programáticas são Programas de 

Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Programas de Mitigação do Déficit Habitacional, 

Programas de Mitigação da Inadequação Habitacional e Programas de Apoio às 

Comunidades. 

Para efeitos de atualização de diagnóstico e previsão de ações em nível local, os PEHIS dos 

municípios da APA deverão ser requisitados para análise e planejamento do território. 
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ARCO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO 

Gestão Socioambiental 

O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro é uma rodovia construída com a finalidade de 

fazer a conexão rodoviária entre a BR-101/Norte e a BR-101/Sul, utilizando a BR-493 e a 

BR-116/Norte, desviando o tráfego intenso, principalmente de caminhões, da cidade do 

Rio de Janeiro. 

Dos quatro segmentos que compõem o Arco, a BR-493 constitui o segmento C e 

compreende o trecho de 70,9 km de extensão que cruza o território da APAIGU por 

aproximadamente 14 km e foi inaugurado em 2014. A faixa de domínio do AMRJ na APA 

ocupa uma área de 154,22 há (0,7% da área total da UC). 

Durante a execução das obras de engenharia, foram desenvolvidas atividades relacionadas 

aos serviços de Gestão Ambiental e Social, condicionantes dos programas ambientais 

constantes no PBA, conforme Quadro 4.86. 

Cabe salientar que tanto a elaboração deste Plano de Manejo da APAIGU (condicionante 

de licença), quanto a Gestão Ambiental e Social do AMRJ são realizados pela empresa Skill 

Engenharia Ltda. 

Quadro 4.86 – Programas do Plano Básico Ambiental do AMRJ. 

COMPONENTE PROGRAMA 

Supervisão 

Ambiental 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

Programa de Supressão de Vegetação 

Programa de Saúde da População Vinculada à Obra 

Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores 

Programa de Segurança do Tráfego em Vias Locais 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Programa de Prevenção à Erosão e ao Assoreamento 

Monitoramento 

Ambiental 

Programa de Monitoramento de Fauna 

Programa de Monitoramento da rã Physalaemus soaresi na Flona Mário Xavier 

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Programa de Monitoramento e Proteção de Áreas Sensíveis 

Programa de Monitoramento da Supressão de Vegetação e Plano de Destinação de 

Material Suprimido 

Execução 

Programa de Resgate de Fauna 

Programa de Resgate de Fauna nas Frentes de Obra 

Programa da Qualidade do Ar 

Programa de Educação Ambiental 
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COMPONENTE PROGRAMA 

Programa de Comunicação e Responsabilidade Social 

Apoio 

Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação em Emergências 

Programa de Ordenamento Físico –Territorial 

Programa de Prospecção e Salvamento Arqueológico 

Programa de Desapropriação 

Programa de Compensação Ambiental 

Fonte: Adaptado de Skill, 2016. 

 

As ações executadas pela empresa Skill Engenharia foram divididas nos programas de 

Ordenamento físico-territorial, Monitoramento de Fauna, Monitoramento e Proteção das 

Áreas Sensíveis, Monitoramento e Qualidade das Águas, Controle da Qualidade do Ar e 

Comunicação e Responsabilidade Social (Figura 4.133 a Figura 4.136). 

 

 
Fonte: Skill, 2016. 

 
Fonte: Skill, 2016. 

Figura 4.133 – Programa de Ordenamento físico-

territorial, monitoramento de ocupações 

irregulares ao longo do AMRJ. 

Figura 4.134 - Monitoramento de Fauna, 

avistamento de colhereiro em Duque de Caxias. 
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Fonte: Skill, 2016. Fonte: Skill, 2016. 

Figura 4.135 – Monitoramento da Qualidade da 

Água no Rio Capivari. 

Figura 4.136 – Atividade de comunicação social 

em escolas da região. 
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Plano Diretor do Arco Metropolitano 

O Plano Diretor do AMRJ preparado pelo Governo do Estado em parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, identificou empreendimentos-âncora nas diversas 

áreas de influência do Arco. Os empreendimentos-âncora são a REDUC em Duque de 

Caxias, o cluster de Cosméticos em Nova Iguaçu e o Parque Industrial Bayer em Belford 

Roxo. Outros dois segmentos a serem desenvolvidos em Nova Iguaçu são o turismo 

histórico-cultural e o rural. 

O Plano prevê a médio prazo, a estruturação de dois complexos produtivos nas áreas de 

influência do Arco, sendo o de maior relevância para a área da APAIGU, o químico-

farmacêutico (Comperj e Indústrias da Baixada). Também há previsão de que o Arco seja 

corredor de sistema logístico regional, integrando os portos de Itaguaí e Rio de Janeiro ao 

Aeroporto do Galeão. 

REDE ADUTORA E LINHAS DE TRANSMISSÃO 

Com relação às estruturas presentes no interior da APA do Alto Iguaçu, estão presentes 

oleodutos e gasodutos da Transpetro, linhas de transmissão de Furnas, Linhas de 

Transmissão da Light e dutos para distribuição de água da CEDAE. 

As informações sobre os dutos da Transpetro são apresentadas no Quadro 4.87. 

 

Quadro 4.87 – Informações sobre os dutos da Transpetro na APA do Alto Iguaçu. 

Nome Origem Destino Produtos Diâmetro Extensão total 
Extensão total 

na APA24 

ORBEL I Betim/MG 
Duque de 

Caxias/RJ 
Claros 18” 364 km 

67,54 km 

ORBEL II 
Duque de 

Caxias/RJ 
Betim/MG Petróleo 24” 358 km 

GASJAP Japeri/RJ 
Duque de 

Caxias/RJ 
Gás Natural 28” 45,3 km 53,10 km 

Fonte: Transpetro, 2016. 

Com relação às linhas de distribuição de energia, foram obtidas apenas informações de 

traçado de Furnas, sendo que as linhas possuem um total de 74,8 km de extensão no 

território da APA. 

 
 

24 A extensão dos dutos na APA foi calculada automaticamente pelo SIG, sendo que existem alinhamentos 

muito próximos, que seguem paralelos em vários trechos. No mapa de estruturas, pela escala, aparenta ser um 

alinhamento simples. 
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A seguir, da Figura 4.137 a Figura 4.140 são apresentadas algumas estruturas presentes na 

APA e no Mapa 4.20 apresenta-se a localização das mesmas. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.137 – Faixa de dutos da Transpetro no 

interior da APA. 

Figura 4.138 – Faixa de dutos da Transpetro no 

interior da APA. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

 
Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 4.139 – Linhas de transmissão de energia 

na APA. 

Figura 4.140 – Linhas de transmissão de energia 

na APA. 
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Mapa 4.20 – Estruturas na APA. 

Aqui entra o Mapa em PDF, página A3. 
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4.3 ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA APA 

4.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Atualmente a APAIGU conta com oito (7) funcionários, sendo um (1) no cargo de chefia 

da Unidade de Conservação e oito (6) como apoio, na condição de agentes ambientais. 

Em função da área de abrangência, especificidades e contínuas demandas da UC, a 

quantidade e especialização dos recursos humanos ainda não são suficientes, mesmo com 

todos os esforços realizados pela equipe. Torna-se, portanto, fundamental considerar a 

admissão efetiva de funcionários para o quadro fixo, assim como a qualificação em áreas 

críticas da gestão, entre essas a fiscalização, o monitoramento e educação ambiental. 

A função de chefe da APAIGU é exercida por uma engenheira florestal com especialização 

em Ciências Ambientais (Quadro 4.88). O  

Quadro 4.89 apresenta os recursos humanos disponíveis. 

Quadro 4.88 – Perfil do Chefe da APAIGU. 

Nome Instituição Vínculo Idade Escolaridade Cargo Função 

Erica de Carvalho 

Sodré 
INEA/GEUC CC 45 

Superior: Engenheria 

Florestal Chefe de 

UC 

Chefe da 

APA Especialização: Ciências 

Ambientais 

 

Quadro 4.89 – Funcionários da APAIGU. 

Nome Idade Escolaridade Função 

Carlos Castilho Luciano 60 Nível Superior Técninco Administrativo 

Adriana Gomes 45 Nível Superior Agente de defesa ambientale 

Cristiano dos Santos 36 Nível Superior Agente de defesa ambiental 

Jefferson Alexandre 43 Ensino Médio Agente de defesa ambiental 

Renato Gomes 22 Ensino Médio Agente de defesa ambiental 

Taciane Almado 29 Nível Superior Agente de defesa ambiental 

4.3.2 INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

Atualmente a sede da APA se localiza em um imóvel cedido pelo ICMBio/REBIO Tinguá. 

Em relação aos bens móveis, equipamentos e materiais disponíveis, o Quadro 4.90 detalha 

o tipo de bem e a atual condição de uso. 

Considerando as atuais ações realizadas pela gestão da APAIGU, a existência de um veículo 

do tipo caminhonete 4X4 atende parcialmente às necessidades. Ao considerar ações 

cotidianas de fiscalização e/ou monitoramento (vistorias), torna-se necessário, no mínimo, 

a aquisição de outro veículo para uso em vias de melhores condições. O fato de algumas 
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localidades possuírem condições de acesso precárias, principalmente nos períodos de 

chuva, além de diferentes e inúmeras trilhas, obriga a manutenção preventiva dos veículos. 

O  

Quadro 4.91 apresenta detalhes do veículo disponível para as ações. 

Com relação à infraestrutura de acesso à APA, verifica-se que a rede viária principal está 

em boas condições, sendo totalmente asfaltada (AMRJ, BR-040, BR-101, BR-116 e RJ-111). 

Quadro 4.90 – Bens móveis, equipamentos e material permanente disponível. 

Bem patrimonial Localização Quantidade Estado de conservação 

GPS 

Sob cautela do Gestor da APA 

01 Regular 

Câmera Fotográfica 01 Regular 

Notebook 01 Regular 

 

Quadro 4.91 – Veículo disponível para a APAIGU. 

Tipo Quantidade 
Estado de 

conservação 

Ano de 

fabricação 

Tipo de 

combustível 

Consumo 

médio 

Veículo L200 Triton 

4x4 
01 Bom 2014/2015 Diesel S10 5 km/L 

4.3.3 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

Em função da extensão e topografia da área, em alguns locais não há cobertura de telefonia 

celular e em alguns casos nem mesmo de telefonia fixa. A comunicação com a APA pode 

ser realizada pela telefonia fixa ou móvel através do telefone do chefe da UC. 

Pela importância da comunicação no que diz respeito ao dinamismo e transparência da 

gestão, torna-se estratégico que todos os esforços sejam realizados para o 

aperfeiçoamento e agilidade nas alternativas e efetividade de comunicação. Um tipo de 

sistema de comunicação, já existente em algumas viaturas e sedes de UCs de proteção 

integral, o qual poderá facilitar a intercomunicação entre os membros da equipe de gestão 

da APAIGU, conselheiros e população, por exemplo, é o de radiocomunicadores do tipo 

PX. 

Quanto à website, a APAIGU ainda não possui página específica ou mesmo blog, porém 

há e-mail próprio [apaaltoiguacu@inea.rj.gov.br/apaaltoiguacu.inea@gmail.com], uma 

página na rede social Facebook25 e informações junto ao website do INEA (Figura 4.141 e 

Figura 4.142). 

 
 

25 O perfil da APA no Facebook pode ser acessado através do link: <https://www.facebook.com/APA-do-Alto-

Iguaçu-RJ-815232268544115>. 

No website do INEA pode ser acessado através do link <http://www.inea.rj.gov.br/biodiversidade-

territorio/conheca-as-unidades-de-conservacao/apa-do-alto-iguacu/>. 

http://www.inea.rj.gov.br/biodiversidade-territorio/conheca-as-unidades-de-conservacao/apa-do-alto-iguacu/
http://www.inea.rj.gov.br/biodiversidade-territorio/conheca-as-unidades-de-conservacao/apa-do-alto-iguacu/
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Fonte: APAIGU, 2016. 

Figura 4.141 – Perfil da APAIGU no Facebook. 

 

 

Fonte: INEA, 2019. 

Figura 4.142 – Informações da APA no website do INEA. 

Quanto à sinalização da UC, a APA não conta com um sistema em pontos estratégicos ou 

placas.  
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4.3.4 ACERVOS CULTURAIS E CIENTÍFICOS 

O Núcleo de Pesquisa (NUPES) do INEA, responsável pelo cadastramento e autorização das 

pesquisas nas UCs estaduais, possui a sistematização dos dados e armazenamento dos 

resultados das pesquisas realizadas. A relação das pesquisas realizadas na APAIGU e 

cadastradas no INEA está apresentada no Quadro 4.92. 

Tanto a catalogação como as diferentes sistematizações são de fundamental necessidade 

e importância para a formação do acervo cultural e científico da APAIGU. Com o acervo 

salvaguardado e constantemente atualizado, a tendência é o aumento de realização de 

pesquisas e a estruturação de parâmetros, para o monitoramento e ações ambientais na 

APA, bem como identificação de lacunas de informações. 

Com base nos dados do INEA, atualmente estão em andamento onze (11) pesquisas 

científicas amplas na APA, todas abarcando mais de uma UC estadual, e apenas uma  

específica para APAIGU. A maior parte das pesquisa cadastradas para a UC está sendo 

conduzida pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ). 
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Quadro 4.92 – Pesquisas em andamento na APA e cadastradas no INEA. 

# Pesquisa Instituição Responsável Autorização 

1 

Catálogo de espécies de plantas vasculares e 

briófitas do Estado do Rio de Janeiro: Base para 

pesquisas e uso sustentável da diversidade. 

JBRJ 
Marcus Alberto 

Nadruz Coelho 
059/2011 

2 
Inventário Florestal Nacional no Estado do Rio de 

Janeiro 
TRANSTEMA 

José Enilcio Rocha 

Collares 
038/2013 

3 

Como pesquisas científicas se relacionam e 

contribuem na gestão e manejo de unidades de 

conservação do Estado do Rio de Janeiro? 

JBRJ 
Alex Silva de 

Carvalho 
044/2013 

4 
Goeppertia (Marantaceae) no Estado do Rio de 

Janeiro 
JBRJ 

Felipe de Araújo e 

Silva 
011/2015 

5 Inventário Florestal Nacional SALTUS 
Rafael 

Vendruscolo 
053/2015 

6 
Primatas como fontes de infecção de zoonoses no 

Rio de Janeiro 
FIOCRUZ 

Ricardo Lourenço 

de Oliveira 

012/2016 e 

019/2018 

7 

Projeto de Pesquisa, Educação Patrimonial e 

Comunicação Socioambiental na APA do Alto 

Iguaçu – Trecho Belford Roxo-RJ. 

IAB 
Josefa Jandira 

Neto Ferreira Dias 
005/2018 

8 
Revisão Taxonômica de Myrcia sect.. Reticulosae 

(Myrtaceae) 
JBRJ 

Thiago Fernandes 

Serrano 

Salgueirinho 

042/2018 

9 
Filogenia do clado Maranta e revisão taxonômica 

de Saranthe (Marantaceae) 
JBRJ 

Fernanda Ribeiro 

de Mello Fraga 
047/2018 

10 
Perfil do Crime Ambiental no Estado do Rio de 

Janeiro 
UFRJ 

Márcio Vinícius 

Lima Lázaro 
055/2018 

11 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs) brasileiras: 

uma análise do processo de gestão 
UERJ 

Carlos André Luz 

Jeronymo 
001/2019 

Fonte: INEA, 2019. 

4.3.5 RECURSOS FINANCEIROS 

A APAIGU possui recurso financeiro proveniente do Fundo da Mata Atlântica do Rio de 

Janeiro (FMA) através de cartão para custeios mensais no valor de R$ 1.500,00. O FMA foi 

regulamentado pela Lei Estadual n° 6.572, de 31 de outubro de 2013, tratando-se de 

mecanismo operacional e financeiro destinado à execução de todos os projetos com verbas 

não orçamentárias voltados para as unidades de conservação e a biodiversidade do Estado 

do Rio de Janeiro (INEA, 2016E).  
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4.3.6 CONSELHO CONSULTIVO DA APAIGU 

O Conselho Consultivo da APAIGU está ativo, formado pela portaria Inea/Dibape n° 87, de 

11 de novembro de 2017. Já foram realizadas 15 reuniões desde a sua criação 

O perfil dos conselheiros reúne órgãos públicos, instituições de pesquisa, entidades da 

sociedade civil e empresas privadas, interessados na adequada implantação e gestão das 

unidades de conservação. De caráter consultivo, o referido conselho é presidido pelo órgão 

ambiental estadual (INEA), na figura do gestor da UC, conforme preconizado pela Portaria 

IEF-RJ nº 260, que estabelece diretrizes e procedimentos para composição e funcionamento 

dos Conselhos das Unidades de Conservação administradas pelo Instituto Estadual do 

Ambiente – INEA/RJ. 

O conselho consultivo é composto por 33 instituições, a saber: Instituto Estadual do 

Ambiente - INEA, Associação das Indústrias de Capivari, Associação de Moradores da 

Chácara Rio Petrópolis, Associação de Produtores Rurais do Tinguá, Associação Duque 

Caxiense de Arquitetos e Engenheiros - ADADE, Associação ECOCIDADE , Associação Rural 

de Capivari, Centro Comunitário e Social do Amapá, Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural - EMATER - RJ, Entidade Ambientalista Onda Verde, , Grupo de Defesa da 

Natureza - GDN, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade - ICMBIO - REBIO Tinguá, , 

Instituto de Terras e Cartografia do Rio de Janeiro, Instituto Ecopreservar, Instituto Nacional 

de Metrologia, INMETRO, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - RJ - Subseção Nova 

Iguaçu, Petrobras Transportes S.A - TRANSPETRO, PG Real State Solutions LTDA, Plante - 

Rio - Planejamento e Tecnologia Ambiental, Prefeitura de Belford Roxo, Prefeitura Municipal 

de Duque de Caxias, Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, , Sindicato dos Petroleiros do 

Estado do Rio de Janeiro - SINDIPETRO - Caxias, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Duque de Caxias, Spice Indústria Química LTDA, Tinguá Empresa de Mineração e Águas 

LTDA, Tinguá Nikkei Club e Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

A seguir, a Figura 4.143 e a Figura 4.144 ilustram um dos momentos de formação do 

conselho consultivo da APA através de reunião preparatória realizada em novembro de 

2015. 
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Fonte: APAIGU, 2015. 

Figura 4.143 – Reunião preparatória de formação do Conselho Consultivo da APA do Alto Iguaçu em 

novembro de 2015. 

 

Fonte: APAIGU, 2015. 

Figura 4.144 – Reunião preparatória de formação do Conselho Consultivo da APA do Alto Iguaçu em 

novembro de 2015. 

4.3.7 ATIVIDADES DE GESTÃO E COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

Em função da estrutura existente, as atividades de campo desenvolvidas pela gestão estão 

diretamente relacionadas aos esforços e dinamismo do gestor da APAIGU. A propulsão das 

atividades e os resultados obtidos devem-se às cooperações institucionais de parceiros 

com atuação no território da APA. O  

 

 

Quadro 4.93 apresenta as principais parcerias, áreas de atuação e os tipos de atividades 

desenvolvidas. . 

No geral as ações ocorrem de maneira pontual e na frequência, conforme as demandas e 

percepções de campo, principalmente em educação ambiental, fiscalizações e vistorias, 

projetos de recuperação ambiental, monitoramento e pesquisas científicas em recursos 

hídricos, projeto de piscicultura, gestão e fiscalização compartilhada com o ICMBio. 

 

 

 

Quadro 4.93 – Principais parceiros da APAIGU. 

Parceiro Área de Atuação Atividades em parceria 

Onda verde Ambiental 
Educação ambiental; projetos; recuperação 

ambiental; monitoramento e pesquisas 

Ecocidade Ambiental Educação ambiental; recursos hídricos; projetos 
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Parceiro Área de Atuação Atividades em parceria 

Emater Rural Extensão rural 

Fiperj Rural Piscicultura 

Iterj Rural Usos e regularização de terras 

Icmbio Ambiental Gestão e fiscalização 

Considerando os resultados obtidos nas Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo 

realizado em 2016, etapa integrante da elaboração deste Plano de Manejo da APAIGU, o 

Diagrama de Relações consolidado totalizou 55 atores agrupados, os quais estão 

relacionados em graus de importância e proximidade com a APA, tanto para o presente 

como sugerido para o futuro. Abaixo, o Quadro 4.94 apresenta o ranking de importância 

e proximidade dos atores relacionados. 

Quadro 4.94 – Atores relacionados com a APA nas Oficinas de Diagnóstico realizadas para o Plano de 

Manejo. 

# Ator Pontuação* # Ator Pontuação* 

1 INEA 38 29 
Órgão de extensão e Assistência 

técnica rural 
5 

2 Poder Público Municipal 32 30 
Instituições Ligadas a 

Agricultura 
5 

3 
Sociedade Civil 

Organizada 
28 31 Associações Rurais 4 

4 ONGs 24 32 Agroindústria Tinguá 4 

5 ICMBIO/IBAMA 24 33 Escolas 4 

6 Universidades 24 34 Fiocruz 4 

7 Iniciativa Privada 21 35 Sitiantes 4 

8 Governo Estadual 19 36 SKILL 4 

9 CEDAE 19 37 STR 4 

10 Transpetro 17 38 Telefonia 4 

11 Emater 17 39 Grupo do Arco 4 

12 
Associações de 

Moradores 
16 40 PMBRJ e CBRORJ 4 

13 CBH 15 41 Polícia Ambiental 4 

14 REBIO Tinguá 13 42 Polo Petroquímico 4 

15 COMPADER 11 43 AM 3 

16 Agricultores 10 44 CREA - RJ 3 

17 Governo Federal 10 45 Embrapa 3 

18 FIPERJ 9 46 Furnas 3 

19 Instituições Religiosas 8 47 INCRA 3 

20 
Secretaria de Meio 

Ambiente 
8 48 MCF 3 

21 Light Ampla 7 49 Pequenas Indústrias 3 
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# Ator Pontuação* # Ator Pontuação* 

22 INMETRO 6 50 Pecuaristas 3 

23 APA Petrópolis 6 51 MMA 3 

24 COGEM 6 52 CONCER 2 

25 ITERJ 6 53 Empresas de Telecomunicação 2 

26 DER 5 54 IBF 2 

27 MP 5 55 Parcerias Internacionais 1 

28 OAB 5  

(*) Pontuação Acumulada por grau de importância e proximidade com a APA. 

4.4 PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA E POTENCIALIDADES 

As áreas de estudo e análise do território da APAIGU, contempladas pelo interior da UC e 

área de entorno (vinculada à hidrografia), servem como referencial para simular e 

compreender aproximações de interferências e interrelações deste território. De maneira 

geral, as conectividades biológicas, econômicas, sociais, culturais e de expectativas 

possuem forte interdependência por estarem inseridas no contexto local-regional de área 

metropolitana, com fluxos e eixos interestaduais. 

Os dados e informações coletadas e sistematizadas ao longo do diagnóstico, assim como 

as vistorias de campo e as Oficinas Participativas realizadas, desde as oficinas DRP para 

formação do Conselho Consultivo, entrega de cartas de intenção às instituições atuantes 

na região e pesquisas aplicadas in loco e oficinas do plano de manejo, possibilitam 

identificar o conjunto das principais problemáticas e potencialidades identificadas na APA 

do Alto Iguaçu. 

A sistematização das problemáticas e potencialidades identificadas é apresentada pelos 

resultados obtidos através do instrumento “Mapa da UC”. A técnica utiliza a aproximação 

e agrupamento de ícones por quantitativo de ocorrência, com a divisão em quatro 

quadrantes em sentido horário (eixo vertical – y e horizontal - x), conforme a Figura 4.145. 

Tal técnica foi utilizada durante as Oficinas DRP para o Plano de Manejo da APA e os 

resultados estão apresentados no  

Quadro 4.95. 
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Figura 4.145 – Mapa da UC, Problemáticas e Potencialidades em Quadrantes. 

 

Quadro 4.95 – Problemáticas e Potencialidades da APA identificadas na Oficina DRP. 

Quadrante Problemáticas Potencialidades 

1° 

Quadrante 

Caça, fiscalização ambiental ineficiente, 

incidência de atividades agropecuárias, 

invasão de espécies exóticas, comunidades 

em situação de vulnerabilidade, 

expansão/pressão territorial, desmatamento, 

seca, poucas iniciativas socioambientais do 

terceiro setor e iniciativa privada. 

Biodiversidade, turismo (de lazer, ecológico e 

rural), pesquisas científicas, abundância de 

recursos hídricos, algumas atividades de 

educação e capacitação ambiental, qualidade 

do ar, atividades esportivas, atividades 

associativas/comunitárias e visitações. 
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Quadrante Problemáticas Potencialidades 

2° 

Quadrante 

Carência na distribuição de água, aumento na 

expansão/pressão territorial habitacional e 

industrial, existência de atividades 

agropecuárias, ocorrência de caça, 

comunidades em situação de vulnerabilidade, 

desmatamento, ocorrência de incêndios, seca 

hídrica, enchentes, invasão dispersa de 

espécies exóticas e coleta de lixo não 

satisfatória. 

Abundância de recursos hídricos, turismo (de 

lazer, ecológico e rural), biodiversidade, 

indústria e comércio, agropecuária, atividades 

religiosas, atividades esportivas e 

associativas/comunitárias, pesquisas 

científicas, iniciativas socioambientais do 3° 

setor e da iniciativa privada. 

3° 

Quadrante 

Enchentes, comunidades em situação de 

vulnerabilidade, aumento da 

expansão/pressão territorial, diferentes tipos 

de poluição, desmatamento, carência na 

coleta de lixo doméstico e invasão de 

espécies exóticas. 

Atividades associativas/comunitárias, 

comércio, atividades religiosas, agropecuária, 

assentamentos rurais, atividades esportivas, 

fiscalização ambiental, turismo (rural e de 

lazer), recursos hídricos, fauna, flora, 

comunidades tradicionais e atividades de 

educação ambiental. 

4° 

Quadrante 

Atividades industriais, processos de 

expansão/pressão territorial, incidência de 

incêndios, carência de ações de fiscalização 

ambiental, caça de animais silvestres, 

desmatamento, poluição, invasão de espécies 

exóticas, comunidades em situação de 

vulnerabilidade, ocorrência de enchentes e 

ineficiência na coleta de lixo industrial. 

Biodiversidade, atividades agropecuárias, 

turismo (rural, ecológico e de lazer), serviços, 

comércios, recursos hídricos, atividades 

religiosas, pesquisas, atividades esportivas, 

atividades associativas/comunitárias, 

visitações, capacitação ambiental e iniciativas 

socioambientais. 

De maneira sintética, é possível consolidar as principais problemáticas identificadas na 

APAIGU através de grandes grupos, ou seja: 

❖ Saneamento ambiental (esgoto e abastecimento de água); 

❖ Expansão territorial e ocupações irregulares (uso do solo); 

❖ Caça e desmatamento; 

❖ Invasão de espécies exóticas; 

❖ Enchentes; 

❖ Incêndios e, 

❖ Comunidades em situação de vulnerabilidade. 

Considerando as potencialidades da APA, o agrupamento dos principais itens pode ser 

sintetizado da seguinte forma: 

❖ Potencial de biodiversidade (fauna e flora); 

❖ Abundância de recursos hídricos; 

❖ Atividades de educação e capacitação ambiental; 



 

416   

❖ Pesquisas científicas; 

❖ Atividades associativas/comunitárias; 

❖ Atividades religiosas; 

❖ Turismo (de lazer, ecológico e rural; 

❖ Iniciativas socioambientais e, 

❖ Visitações. 

Em todas as potencialidades identificadas e agrupadas, as oportunidades poderão ser 

viabilizadas com o empoderamento e capacitação técnica-política do Conselho Consultivo 

através de parcerias, convênios, projetos e termos de cooperação técnica junto a parceiros 

institucionais, tanto da iniciativa pública, privada como no terceiro setor. A convergência e 

diálogo com os planos regionais de integração voltados à região metropolitana (Baixada 

Fluminense) devem estar em sintonia para a potencialização de todas as potencialidades 

identificadas. 

O potencial de biodiversidade, além de consolidar os espaços de conservação e proteção 

da APAIGU, tende a servir como atrativo para atividades de visitação, do tipo turismo 

sustentável, ações de educação/capacitação ambiental e diferentes pesquisas científicas. 

Em relação à abundância de recursos hídricos, tanto a conservação e manutenção dos 

mananciais, como a ampliação e efetiva aplicação dos planos de saneamento locais servirão 

para a manutenção e qualidade ambiental do território e entorno da APA. 

Ainda, as iniciativas e atividades associativistas/comunitárias, socioambientais e religiosas 

podem servir de elo multiplicador para todas as ações previstas nos planos setoriais da 

APA. A sensibilização, capacitação e envolvimento em projetos servirá como apoio 

estratégico e operacional na gestão da UC. 

4.5 ANÁLISE INTEGRADA DO DIAGNÓSTICO 

Considerando os aspectos bióticos e físicos encontrados na APAIGU, os processos 

causadores de impactos ambientais e as condições de resiliência, tanto pela dinâmica 

natural como por ações antrópicas, o diagnóstico ambiental apresenta indicadores para 

análise integrada e correlações. 

A APAIGU está localizada no domínio climático tropical úmido, que apresenta temperaturas 

elevadas (mínimas maiores que 18°C) e precipitações distribuídas durante o ano, sendo 

destaque a porção norte, onde as médias de precipitação mensais chegam a 2000 mm. 

Quanto aos aspectos do relevo, UC pode ser genericamente dividida em três grandes 

unidades: planícies, morros/colinas e serras. A característica de maior ocorrência são as 

áreas de baixadas, localizadas em cotas altimétricas de até 20 metros, compostas por 

sedimentos quarternários de Depósitos Colúvio Aluviais e sedimentos flúvio-marinhos. 

Devido à elevada quantidade de depósitos sedimentares inconsolidados nas planícies 

aluviais, a extração de areia se encontra bem desenvolvida e representa a principal atividade 

minerária na região. Os chamados areais configuram-se um tipo de atividade econômica 
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rentável, que abastece a cadeia produtiva da construção civil na região metropolitana e até 

mesmo na cidade do Rio de Janeiro. Porém, a forma de exploração e as práticas 

operacionais acabam impactando de forma direta e indireta o meio ambiente entorno dos 

locais de extração. As encostas das colinas, morros e serras são as áreas com maior 

suscetibilidade a deslizamento de massa, sendo a Serra dos Órgãos, na porção norte da 

APA, a área que apresenta o conjunto de maior risco. 

Com relação aos aspectos hidrográficos, a APAIGU pertence à bacia do rio Iguaçu, que 

abrange totalmente o município de Belfort Roxo e parcialmente os municípios de Duque 

de Caxias e Nova Iguaçu, entre outros municípios. O rio Iguaçu tem suas nascentes na 

serra do Tinguá, tendo como principais afluentes os rios Tinguá, Pati, Capivari, Botas e 

Sarapuí. Os principais usos da água identificados são para abastecimento público e diluição 

de efluentes, sendo que a agropecuária utiliza cotas menos significativas. O uso para 

recreação de contato primário é identificado principalmente nos cursos superiores dos rios, 

uma vez que as condições sanitárias da bacia impossibilitam, via de regra, sua utilização 

nos demais trechos. 

Essas condições são exemplificadas pelas propriedades físico-químicas dos cursos hídricos, 

uma vez que os resultados de qualidade da água indicam valores classificados como 

“péssimo” e “regular”. A classificação do rio Iguaçu, por exemplo, nas proximidades da foz 

na Baía de Guanabara, passa de “regular” no médio curso para “péssimo” no baixo curso. 

Concomitantemente, os resultados de diversidade e estrutura dos macroinvertebrados 

bentônicos permitem inferir que muitos dos recursos hídricos da APA encontram-se 

severamente impactados pelas atividades antrópicas. 

Esses indicadores são reflexo da baixa cobertura de infraestruturas de saneamento 

ambiental (esgotamento e abastecimento) existentes nos três municípios da APA e na 

Baixada Fluminense como um todo, gerando os conhecidos impactos na qualidade de vida 

das populações, especialmente na área de saúde. 

Quanto aos aspectos hidrogeológicos, destaca-se o Domínio Cristalino, no qual o aquífero 

fissural é responsável pela água mineral explorada para fins de engarrafamento. Esta é a 

segunda substância mineral de maior importância na área da APA, sendo recorrente a 

procura para exploração desta atividade. 

Em relação às inundações, fato recorrente no interior e entorno da APA, representando 

prejuízos econômicos, ambientais e sociais de diferentes grandezas, a planície aluvial do 

rio Iguaçu apresenta maior suscetibilidade à inundação. Entre os municípios, Duque de 

Caxias possui maior área com suscetibilidade alta, quando comparado aos municípios de 

Nova Iguaçu e Belford Roxo. 

No geral, as características climáticas da APA não favorecem a ocorrência de incêndios, 

sendo verificado a ocorrência pontual de queimadas. Entre os locais com probabilidade de 

ocorrência de queimadas está a faixa de domínio do Arco Metropolitano, provocada 

principalmente pela queima de resíduos. 

Em relação à flora, as áreas de vegetação compreendem quase 40% do território da APA, 

dos quais 2/3 são constituídas por remanescentes de vegetação secundária. 
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Aproximadamente 9% da área da APA é caracterizado pelo estágio clímax de Floresta 

Ombrófila Densa, podendo ser vegetação primária (sem intervenção antrópica pretérita) 

ou em estágio avançado de regeneração. Não obstante, o território apresenta ocupação 

antrópica consolidada, com extensas áreas de campo antropizado, de uso diversificado. 

Na área de vegetação secundária em estágio avançado de sucessão há maior diversidade 

florística e estrutural, com elementos florísticos dos estágios anteriores, além da presença 

de palmeiras emergentes, com destaque para o palmito-juçara (Euterpe edulis), espécie 

ameaçada de extinção devido ao seu interesse econômico. Este tipo de exploração, 

conforme diagnóstico participativo é corrente no interior da APAIGU. De acordo com dados 

secundários obtidos em diversas fontes, foram identificadas 3.035 espécies com potencial 

de ocorrência na área da UC, sendo que destas, 101 espécies são ameaçadas de extinção 

(44 na categoria Vulnerável, 48 na categoria Em Perigo e 9 espécies Criticamente em 

Perigo). Além disso, há registros de 336 espécies com alguma forma de interesse 

econômico. A APA abrange Áreas Prioritárias para Conservação e Áreas da Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica, destacando-se, ao norte, o trecho contíguo à Reserva Biológica 

do Tinguá. 

De acordo com as fontes de dados secundários do diagnóstico, foram identificadas 50 

espécies de peixes com provável ocorrência na APA, duas delas listadas como ameaçadas 

de extinção no Estado do Rio de Janeiro. Entre os peixes anuais (Rivulídeos), 13 espécies 

são listadas como ocorrência em florestas de baixada do Estado, 12 destas criticamente 

ameaçadas de extinção. Entre os anfíbios, 113 anuros e duas espécies de cecilídios 

possivelmente ainda ocorrem nos habitats da APA, quatro delas ameaçadas de extinção. 

Noventa espécies de répteis são listadas para os ecossistemas, sendo 64 serpentes, 16 

lagartos, três anfisbenas, um jacaré e seis espécies de Testudines. Esta diversidade 

corresponde a 68% das espécies de répteis do Estado do Rio de Janeiro. Ainda, estão 

registradas 313 espécies de aves, dezoito delas ameaçadas na escala nacional ou estadual. 

Entre os mamíferos são listadas 107 espécies de provável ocorrência na APA, o que 

corresponde a 57,2% das espécies de mamíferos registradas para o Estado do Rio de 

Janeiro. Dez espécies de mamíferos são ameaçadas de extinção 

Entre as principais ameaças e impactos à fauna da APA, estão a caça ilegal e aprisionamento 

de animais para comércio ou lazer, o avanço desordenado da ocupação urbana e industrial, 

o despejo de esgoto e efluentes sem tratamento e a descaracterização da vegetação. Para 

efeitos de melhor detalhamento do status atual quantitativo e qualitativo da fauna existente 

na APAIGU, são necessários inventários e estudos em toda a área. 

Com relação ao uso e ocupação do solo, a maior parte da APA é caracterizada pelo uso 

antrópico (60%), sendo que as áreas mais degradadas se concentram na porção sul e as 

áreas mais preservadas estão nas proximidades da Reserva Biológica do Tinguá. Nas áreas 

de uso antrópico, destacam-se as classes de campo antropizado (40%) e as áreas 

urbanizadas, (13%), que totalizam aproximadamente 53% do território da APA. A categoria 

de cobertura natural é composta predominantemente por vegetação remanescente, que 

cobre cerca de 8.760 ha e representam 39% da área. Ainda no contexto da APA, a presença 
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da Cidade dos Meninos representa um dos aspectos mais relevantes, principalmente por 

se tratar de uma área federal. 

Os vetores de pressão e ocupação antrópica tendem a seguir os eixos já existentes, 

principalmente no entorno de vias de acesso, destacando-se no contexto da APA o Arco 

Metropolitano do Rio de janeiro. Esse processo segue a tendência de crescimento 

populacional em função do dinamismo econômico existente principalmente nos municípios 

de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, e pela condição de proximidade de Belford Roxo com 

o município do Rio de Janeiro. 

4.6 DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 

O território da APA está inserido dentro do contexto do Bioma Mata Atlântica, considerado 

um hotspot e com áreas de grande importância para a conservação da biodiversidade em 

razão da dinâmica histórica da perda de habitats e alto grau de endemismo de espécies 

da flora e fauna. A Unidade de Conservação possui localização estratégica no bioma para 

a manutenção e dinamização dos fluxos gênicos e sustentabilidade de espécies. 

A vegetação no território da APA é denominada Floresta Ombrófila Densa, sendo suas 

características florísticas e estruturais fortemente ligados aos gradientes geomorfológicos 

existentes. São registradas mais de 3 mil espécies de provável ocorrência, sendo que destas 

101 estão classificadas como ameaçadas de extinção e mais de trezentas espécies possuem 

potencial de uso econômico (medicinal, ambiental, alimentício, artesanato ou ornamental). 

Quanto à fauna, as espécies de vertebrados e invertebrados apresentam volumes 

consideráveis de ocorrências de indivíduos, tanto para o componente terrestre quanto 

aquático. Porém, em função da situação atual de degradação e descaracterização dos 

ambientes, o índice de espécies ameaçadas de extinção e/ou extintas é considerado alto. 

Diante de todas as particularidades biológicas da área da APAIGU, já referidas no presente 

documento potencializam a estruturação do Mosaico Central Fluminense da Mata Atlântica. 

A APA está inserida no contexto do Planejamento Estratégico, no qual são apresentadas 

proposições de zoneamento. 

A localização da APA na região metropolitana e todas as interrelações existentes (dinâmicas 

socioeconômicas, culturais e ambientais), demonstram a importância da integração efetiva 

da área em programas, planos e projetos municipais e regionais.  

Devido aos atributos físicos, humanos e bióticos, a APAIGU apresenta campo favorável para 

diferentes pesquisas acadêmicas e científicas. Neste ínterim, destaca-se o Bairro Vila de 

Cava, em função de sua importância na formação social do Estado do Rio de Janeiro 

(atrativo histórico-cultural) e a Cidade dos Meninos, pela necessidade de atuar em conjunto 

com a gestão da APA, visando a mitigação dos problemas existentes, a 

proteção/recuperação dos ecossistemas naturais e o auxílio à população local. 

Associado a todos estes fatores naturais e humanos, ressalta-se a importância da APAIGU 

na regulação climática e hidrológica, contribuindo fortemente para a diminuição de 

ocorrência de inundações. A delimitação de zonas de controle de cheias e a manutenção 
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de grandes áreas livres e permeáveis na APA é fundamental para aumentar a infiltração 

pluvial e remediar os efeitos das cheias nos municípios da Baixada Fluminense. 
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5 MÓDULO 4 – ZONEAMENTO E NORMAS 

O zoneamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente 

(Lei n° 6.938/1981, art. 9°, Inc. II), estando também previsto como um dos instrumentos da 

política urbana no Estatuto das Cidades (Lei n° 10.257/2001, Art. 4°, Inc. III, alínea c). A 

conceituação legal de zoneamento foi estabelecida pela lei que instituiu o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza (Lei Federal n° 9.985/2000, art. 2°, Inc. XVI), da 

seguinte forma: 

“definição de setores ou zonas em uma unidade de 

conservação com objetivos de manejo e normas específicos, 

com o propósito de proporcionar os meios e as condições 

para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados 

de forma harmônica e eficaz”. 

O objetivo principal da criação de uma APA é aliar o desenvolvimento econômico local ao 

uso sustentável dos recursos naturais disponíveis. Assim, seu respectivo Plano de Manejo 

deverá estar centrado na proposição de novas práticas produtivas, buscando a 

sustentabilidade econômica, ambiental e social e regulação dos usos existentes com foco 

nas soluções ambientais, bem como na gestão do território, nas potencialidades locais e 

no incentivoàs boas práticas ambientais. No PM são definidos, através do zoneamento 

ambiental, grupos de áreas que, de acordo com suas características e necessidades, 

constituirão zonas regidas por normas específicas, com maiores ou menores restrições de 

uso. O zoneamento define, ainda, áreas estratégicas que poderiam constituir bons pontos 

de partida para a implantação de programas diferenciados de conservação e 

desenvolvimento (INEA, 2014). 

No território da APAIGU coexistem propriedades públicas e privadas em áreas com 

características urbanas, rurais e locais com remanescentes de vegetação secundária 

(estágios inicial, médio e avançado de sucessão). Neste sentido, a APAIGU apresenta 

características mistas, possuindo áreas onde são desenvolvidas atividades socioeconômicas 

diversas, locais de interesse para a conservação do patrimônio histórico-cultural e para a 

proteção da biodiversidade. 

Determinar e agrupar áreas com diretrizes específicas de forma a possibilitar a gestão 

integrada do território em uma região com características, problemas e potencialidades 

ímpares como a baixada fluminense é um desafio. O zoneamento ambiental visa, portanto, 

conservar o território, ao mesmo tempo que ordena as ações socioeconômicas e 

socioambientais, para alcançar os objetivos de criação da UC. 

O módulo 4 do Plano de Manejo da APAIGU tem o objetivo de definir, através do 

planejamento participativo e integrado, o zoneamento da APAIGU, contendo as diretrizes 

e normas gerais da UC e de cada zona, correspondendo, assim, ao cerne do Plano de 

Manejo. 
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O zoneamento visa o planejamento da APAIGU, integrando os dados coletados e 

sistematizados e os demais estudos realizados pela equipe técnica responsável pela 

elaboração do Plano e posteriormente, analisados e aprovados pelo INEA/CTAA. O 

zoneamento aborda as principais tendências e inter-relações dos meios físico, biótico e 

socioeconômico-cultural, estabelecendo prioridades para o pleno desempenho dos 

objetivos da UC. 

Para a elaboração do zoneamento foram analisadas informações produzidas nos seguintes 

produtos e eventos: 

❖ Módulos de diagnóstico ambiental da APAIGU (módulos 1, 2 e 3); 

❖ Discussão do zoneamento preliminar que foi apresentado nas Oficinas de 

Planejamento Participativo26; 

❖ Discussões e análises apresentadas no Workshop27 promovido pela Câmara 

Metropolitana sobre Ordenamento Urbano no Entorno do Arco 

Metropolitano;  

❖ Discussões e encaminhamentos sobre o zoneamento ambiental da APAIGU 

advindos de diversas reuniões realizadas entre o INEA/CTAA, prefeituras 

municipais e Skill Engenharia Ltda; 

❖ Avaliação pela CTAA e retomada do processo pela equipe do Inea após 

entrega do zoneamento pela Skill Engenharia Ltda; 

❖ Reuniões com o Conselho da APA, avaliação das áreas com suscetibilidade 

de inundação segundo os estudos do IPT em parceria com o CPRM (2014), 

incorporação dos dados do Projeto Iguaçu, visitas a campo e finalização do 

processo pela equipe Inea. 

 
 

26 As Oficinas de Planejamento Participativo foram realizadas nos dias 23 e 24 de agosto de 2016 nos 

municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, respectivamente. Na oficina do dia 24 de agosto também 

participaram representantes do município de Belford Roxo. 

 

27 O Workshop sobre sobre Ordenamento Urbano no Entorno do Arco Metropolitano foi promovido pela 

Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro e ocorreu no dia 27 de setembro de 2016 no Palácio Guanabara. 

Neste dia foram apresentados os estudos e resultados sobre: 

 

• Plano de Manejo da APA Tinguá, pela prefeitura de Nova Iguaçu; 

• Plano de Manejo da APA do Alto Iguaçu, pela Skill Engenharia Ltda.; 

• Macrozoneamento do Arco Metropolitano, pela Câmara Metropolitana; 

• Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

pelo Consórcio Quanta-Lerner. 
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❖ Análise e correção do documento proposto com base nos novos estudos 

produzidos e atendimento das premissas de elaboração de PM para UC 

de Uso Sustentável. 

Com isso, os compartimentos ambientais e conflitos decorrentes do uso e ocupação da 

terra foram avaliados e quantificados, trabalhando-se a fragilidade dos terrenos, a 

ocorrência de áreas prioritárias para a conservação do patrimônio natural e cultural e a 

identificação de áreas com necessidade de implantação de medidas corretivas. 

5.1 METODOLOGIA PARA O PLANEJAMENTO DA APAIGU 

A elaboração do planejamento da APAIGU considerou documentos e políticas públicas 

existentes, buscando promover a compatibilização com instrumentos legais de promoção 

do ordenamento territorial, além da legislação vigente nas esferas federal, estadual e 

municipal. Os subsídios do processo de planejamento participativo da APA resultaram na 

matriz de avaliação estratégica da UC, a qual apresenta uma análise geral da situação da 

APA para os fatores internos e externos, os quais impulsionam ou dificultam o alcance dos 

seus objetivos de criação (Quadro 5.1). 

 

Quadro 5.1 – Modelo de matriz de avaliação estratégica da APAIGU. 

Fatores Local Forças impulsoras Forças restritivas 

Endógenos 

Ambiente 

interno 

(APAIGU) 

Forças 

Condição da APAIGU que contribui ou 

favorece o alcance dos seus objetivos 

Fraquezas 

Condição da APAIGU que compromete 

ou dificulta o alcance dos seus objetivos 

Exógenos 

Ambiente 

externo 

(entorno da 

APAIGU) 

Oportunidades 

Condição externa à APAIGU que 

contribui ou favorece o alcance de seus 

objetivos 

Ameaças 

Condição externa à APAIGU que 

compromete ou dificulta o alcance de 

seus objetivos 

 

Durante as oficinas participativas de diagnóstico e planejamento foram identificadas as 

forças impulsoras e restritivas da APA (Figura 1.2). O cruzamento de tais forças resulta nos 

principais fatores que contribuem para o fortalecimento da APA e o alcance dos seus 

objetivos de criação (forças impulsoras). Por outro lado, o cruzamento das forças restritivas 

é resultante dos fatores que tornam a APA vulnerável, fragilizando a UC e dificultando o 

alcance de seus objetivos. 
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Fonte: Skill Engenharia Ltda. 

Figura 5.1 – Resultados da matriz de avaliação estratégica da APAIGU. 

Neste contexto, para a APAIGU destaca-se como forças impulsoras as questões 

relacionadas aos recursos socioambientais integrados entre os meios físico, biótico e 

antrópico, além da própria existência da APA. Já como forças restritivas destacam-se a 

questão da expansão desordenada, a falta de saneamento e a falta de efetividade na 

presença do poder público na região. 

Em 2019, quando o relatório final do plano de manejo proposto foi apresentado pela 

empresa Skill engenharia para a análise da Dibape, foram realizadas diversas reuniões 

técnicas para avaliar o zoneamento elaborado pela empresa com base nas oficinas 

realizadas. A Dibape optou em refazer o processo de elaboração do zoneamento pois o 

produto proposto pela empresa não era aderente a categoria da UC, objeto do presente 

plano. 

Deste modo, a partir da sistematização de todas as informações do diagnóstico ambiental 

(inclusive das oficinas participativas), procedeu-se a integração dos resultados e 

encaminhamentos para a construção do planejamento da APA. O arcabouço de 

informações utilizadas para definição das zonas e áreas estratégicas da APAIGU, bem como 

suas normas e diretrizes compreendeu: 

❖ Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo em APAs do 

INEA; 

❖ Planos Diretores Municipais; 

❖ Plano Diretor do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro; 

❖ Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Rio de Janeiro (preliminar); 

❖ Diagnóstico ambiental da UC; 
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❖ Uso e ocupação do solo na APAIGU; 

❖ Orientações e acordos entre o INEA/CTAA e as prefeituras municipais;  

❖ Zoneamento ambiental estabelecido para a APA Tinguá no município de 

Nova Iguaçu;  

❖ Avaliação técnica da equipe responsável pela elaboração do Plano de 

Manejo da APAIGU; 

❖ Avaliação técnica da proposta de PM apresentada pela empresa onde 

consta indicação de realização estudos mais aprofundados sobre a 

suscetibilidade a inundação e enxurradas, relação desses dados com uso 

do território na APA e adequação do zoneamento proposto em 

atendimento as condições inerentes a uma UC de Uso Sustentável – 

categoria APA. 

❖ Áreas de preservação permanente; 

❖ Dados de ocorrência de espécies êndemicas de flora e fauna disponível; 

❖ Áreas com suscetibilidade a inundação, de acordo com os estudos do IPT 

em parceria com o CPRM (2014); 

❖ Áreas com suscetibilidade a deslizamento de massa; 

❖ Áreas com suscetibilidade a enxurradas, de acordo com os estudos do IPT 

em parceria com o CPRM (2014); 

❖ Produtos e Relatórios do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro produzidos pela 

Câmara Metropolitana;  

❖ Plano Diretor do AMRJ; e 

❖ Dados do Projeto Iguaçu. 

 

O produto resultante de todo este trabalho compreende o mapeamento das Zonas 

proposto pela Dibape/Inea, com a definição dos limites geográficos e caracterização de 

cada zona e área estratégica, estabelecendo as normas para o uso e ocupação do território. 

Este mapeamento foi apresentado e validado pelo conselho consultivo em dezembro de 

2019.  

 

5.2 OBJETIVOS DA UC 

O Decreto Estadual n° 44.032/2013 estabeleceu a criação da APAIGU e os seguintes 

objetivos gerais: 
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Art. 2° - A criação da APA do Alto Iguaçu tem os seguintes 

objetivos: 

I - assegurar a conservação de remanescentes de mata 

atlântica da região urbano-industrial da Baixada Fluminense, 

bem como recuperar algumas áreas degradadas ali existentes; 

II - manter populações de animais e plantas nativas e oferecer 

refúgio para espécies raras, vulneráveis, endêmicas e 

ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas; 

III - assegurar a preservação e manutenção de grandes áreas 

livres e permeáveis na bacia de inundação dos rios Iguaçu e 

Botas, com vistas a minimizar os efeitos das cheias e 

inundações sobre as populações daquela região; 

IV - conter o processo de supressão de habitats de espécies 

nativas decorrente da 

urbanização da região urbano-industrial da Baixada 

Fluminense; 

V - estimular a recuperação das matas ciliares e áreas de 

preservação permanente visando à manutenção do livre 

escoamento dos cursos d'água integrantes da Bacia dos Rios 

Iguaçu e Botas;  

VI - impedir a ocupação nas faixas marginais de proteção; 

VII - assegurar a continuidade dos serviços ambientais. 

O mesmo decreto instituiu duas zonas específicas, a Zona de Contenção de Cheia (ZCC) e 

a Zona de Ocupação Restrita (ZOR). 

A ZCC é composta por oito setores com áreas sujeitas a inundações e alagamentos 

periódicos na APA, cujo principal objetivo é garantir o acúmulo das águas pluviais. A ZOR 

foi decretada sendo composta por quatro setores, cujo principal objetivo era controlar a 

ocupação de áreas relevantes para a conservação da natureza e que estão a montante das 

áreas alagáveis incluídas na ZCC. 

Destaca-se que de acordo com o decreto de criação da APAIGU, a delimitação e as 

diretrizes da ZOR foram estabelecidas provisoriamente até a elaboração do Plano de 
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Manejo28. Assim, as diretrizes para a ZOR foram inclusas no zoneamento geral da UC, 

mas na área definida como ZOR no projeto foram outras zonas além desta. 

Considerando os objetivos e diretrizes estabelecidas no SNUC, assim como, os resultados 

do diagnóstico, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos para a APAIGU: 

❖ Promover o desenvolvimento ambientalmente sustentável, com vistas à 

proteção da diversidade biológica e cultural no território da APA; 

❖ Apoiar e fortalecer políticas públicas voltadas ao ordenamento territorial 

equilibrado, nas dimensões social, ambiental e econômica; 

❖ Promover a divulgação e comunicação social sobre a unidade de 

conservação, seus objetivos, diretrizes e normas; 

❖ Estabelecer diferentes articulações institucionais e setoriais visando à 

sinergia de planejamento e ações para a região; 

❖ Identificar e apoiar alternativas ambientalmente sustentáveis de geração de 

renda que agreguem valor aos produtos e fortaleçam o patrimônio 

sociocultural local; 

❖ Incentivar a realização de pesquisas científicas na APA, bem como a 

divulgação e socialização dos resultados das mesmas; 

❖ Realizar estudos e ações visando a ampliação da unidade de conservação, 

a criação da RPPNs e a integração da APAIGU com as demais UCs do 

entorno, incentivando a formação de corredores ecológicos e conectividade 

entre as APPs e reservas legais das propriedades; 

❖ Apoiar iniciativas e práticas de ecoturismo, turismo rural e de lazer 

ambientalmente sustentáveis; 

❖ Promover a sistematização e orientação pedagógica crítica em Educação 

Ambiental; 

❖ Apoiar e incentivar o desenvolvimento de ações visando a recuperação de 

áreas degradadas e contaminadas na unidade de conservação; 

❖ Criar mecanismos de monitoramento e fiscalização de desmatamentos, de 

prevenção e controle de incêndios florestais; 

❖ Apoiar e fortalecer práticas agropecuárias ambientalmente sustentáveis; 

❖ Garantir o não lançamento de efluentes líquidos de qualquer natureza sem 

processo de tratamento e que não atendam aos padrões de lançamento 

previsto pela legislação em vigor; 

 
 

28 Art. 4° do decreto de criação da APA.  
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❖ Incentivar a implementação de ações voltadas à Compensação por Serviços 

Ambientais; e, 

❖ Apoiar a valorização e conservação da cultura local. 

5.3 NORMAS GERAIS DA APA 

Os procedimentos que visam estabelecer orientação institucional para todas as ações e 

diretrizes necessárias à gestão da APA, baseiam-se nos objetivos gerais e específicos da 

UC, sendo que o cumprimento das referidas normas não isenta o atendimento de todo 

arcabouço legal vigente. 

Neste sentido, o Decreto Estadual n° 44.032/2013, em seu art. 5°, estabelece o seguinte: 

Art. 5° - Não serão permitidas no território da APA Alto Iguaçu 

as seguintes atividades: 

I. desmatamento, extração de madeira, retirada de material 

vegetal ou espécies vegetais nativas e promoção de 

queimadas; 

II. caça, perseguição e aprisionamento de animais da fauna 

nativa; 

III. atividades que ameacem as espécies raras, endêmicas, 

vulneráveis e ameaçadas da biota nativa regional; 

IV. a ocupação das faixas marginais de proteção dos corpos 

hídricos locais. 

A legislação vigente reforça e apresenta procedimentos e proibições que se aplicam a todo 

o território da APAIGU. As normas gerais desta Unidade de Conservação estão 

apresentadas no Quadro 5.2. 

Para a devida aplicabilidade das normas gerais e específicas estabelecidas, deve-se levar 

em conta na gestão do território da APAIGU, as interferências de diferentes fluxos 

existentes no entorno. 

Quadro 5.2 – Normas gerais para a APAIGU. 

N° Descrição 

Gestão e Licenciamento ambiental 

1 
A fiscalização da APAIGU deverá ser realizada por servidores, reconhecidos em portaria institucional 

quando no exercício do poder de polícia administrativa ambiental, devidamente identificados; 
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N° Descrição 

2 

Todo o licenciamento ambiental existente no território, deve ser comunicado ao órgão de 

administração da APA, inclusive os de baixo impacto ambiental, os quais são conduzidos pelo poder 

público municipal; 

3 
Os processos de licenciamento ambiental com significativo impacto ambiental no território da APA 

deverão gerar compensação ambiental; 

4 

O órgão de administração da APA, mediante apresentação de estudo técnico analisado pelo Conselho 

Consultivo, encaminhará aos municípios recomendações quanto a alternativas preventivas para o 

controle de cheias, as quais deverão ser incorporadas como condicionantes nos processos de 

licenciamento de empreendimentos na APAIGU; 

5 
A realização de pesquisas científicas deverá ser submetida e aprovada pelo órgão de administração 

da APA, conforme a legislação vigente; 

6 

Deverá ser obtida a Certidão Ambiental de Uso Insignificante ou a Outorga de Uso de Água junto ao 

órgão ambiental responsável para utilização recreativa, de lazer, irrigação, piscicultura e outros usos 

de caráter comercial; 

7 

Os empreendimentos de infraestrutura localizados na APA devem ser licenciados ou regularizados e, 

quando ocorrer supressão de vegetação nativa, devem ser compensados de acordo com a Resolução 

conjunta SEAS/INEA n° 654/2017, e na sua implementação, consideradas as Resoluções INEA nº 

089/2014 e n° 143/2017; 

8 

O sistema de comunicação visual para pedestres e motoristas referente à sinalização educativa, 

informativa, de orientação e de localização a ser implantado na APAIGU deverá seguir os padrões e 

as especificações estabelecidas pelo INEA, além de estradas e/ou rodovias, pelos órgãos competentes. 

A instalação e manutenção de engenhos publicitários do tipo outdoor (maiores que 6m²) na APAIGU 

serão objeto de autorização do órgão administrador da UC, salvo nos Municípios dotados de normas 

específicas; 

9 

No processo de licenciamento de empreendimentos na APAIGU, deverão ser observados o grau de 

comprometimento da conectividade dos remanescentes de vegetação nativa, especialmente nas Zonas 

de Conservação, Zonas de Uso Agropecuário e Zonas de Expansão Urbana Sustentável; 

Infraestrutura, Serviços e Empreendimentos 

10 
As atividades de manutenção de estruturas públicas e/ou privadas (dutos, adutoras e linhas de 

transmissão) deverão ser previamente comunicadas à administração da APAIGU; 

11 

Ficam proibidas obras de canalização e/ou retificação de cursos hídricos no interior da APAIGU, exceto 

para obras de macrodrenagem urbana ou de controle de enchentes urbanas, ou quando houver 

autorização do órgão gestor da APAIGU; 

12 

A implantação e operação de empreendimentos industriais e de logística dependerá de prévia 

anuência do órgão de administração da APAIGU, o qual indicará as medidas necessárias para garantir 

a manutenção de áreas permeáveis e/ou a coleta e armazenamento das águas pluviais; 

13 

Em processos de abertura ou pavimentação de estradas deverão ser adotados mecanismos e 

procedimentos de proteção da biodiversidade e de recursos hídricos. A pavimentação de estradas 

deverá ser feita preferencialmente com paralelepípedos ou similares; 

https://89e3409d-9b49-4673-8d99-be2ef391e458.filesusr.com/ugd/3c5cc7_8826e403a15641c4b843acd703d846ad.pdf
https://89e3409d-9b49-4673-8d99-be2ef391e458.filesusr.com/ugd/3c5cc7_8826e403a15641c4b843acd703d846ad.pdf
https://89e3409d-9b49-4673-8d99-be2ef391e458.filesusr.com/ugd/3c5cc7_8826e403a15641c4b843acd703d846ad.pdf
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N° Descrição 

14 
A implantação de estruturas de apoio às vias de circulação (cercas, drenagens, acostamentos, pontes, 

entre outras), não poderão obstruir corpos hídricos e a circulação de animais silvestres; 

15 

Na manutenção de estradas e outras estruturas deverão ser seguidas normas de proteção à fauna, 

conservação do solo e da água, além de normas de prevenção de acidentes com óleos, graxas, e 

outros produtos químicos; 

16 

Todas as atividades de turismo e de lazer no território da APA deverão ser regulamentadas através 

do Plano de Uso Público e, antes da sua publicação, deverá ser solicitada autorização do órgão gestor 

da UC. A implantação de infraestrutura turística de alto impacto é vedada sem autorização prévia do 

órgão gestor; 

17 
Os empreendimentos turísticos e de lazer localizados na APA deverão adotar mecanismos para 

redução dos impactos ambientais negativos gerados por suas atividades; 

18 

As atividades de exploração minerária, especialmente “areais ou saibreiras” localizados na APAIGU, 

deverão ser licenciadas conforme as leis vigentes e adotar ações de mitigação e compensação 

ambiental que reduzam impactos negativos; 

19 
Aos empreendimentos de mineração já instalados na APAIGU, será obrigatória a recuperação das 

áreas degradadas pelo processo de extração; 

Proteção da Biodiversidade e Patrimônio Histórico 

20 
Fica proibido no território da APAIGU a soltura de animais exóticos sem autorização do órgão 

competente; 

21 
Fica proibido o uso do fogo em áreas de vegetação em qualquer estágio de sucessão e em seus 

arredores; 

22 

Fica proibido no território da APAIGU a recuperação ambiental das APPs e de reserva legal com 

espécies exóticas invasoras. A recomposição vegetal e arborização na APAIGU, mesmo em vias públicas 

ou logradouros devem ser feitas, preferencialmente, com espécies nativas; 

23 

Quaisquer intervenções que possam influenciar ou interferir direta ou indiretamente nos sítios 

históricos como as ruínas da Fazenda São Bernardino, da Igreja Nossa Senhora da Piedade, as ruínas 

da Estrada Real do Comércio, Porto de Iguaçu e o prédio da Estação Ferroviária de Tinguá dependerão 

de prévia autorização da administração da APA, exceto, para obras de manutenção de estruturas 

físicas dos imóveis supracitados. Esta autorização não exime a necessidade das demais autorizações 

pertinentes; 

24 

Empreendimentos que acarretem barramentos em cursos hídricos não poderão comprometer rotas 

migratórias de peixes de grande importância para a bacia, devendo ser realizados estudos ictiológicos 

adequados em escala espacial e temporal; 

25 

No licenciamento ambiental deverão ser considerados estudos específicos direcionados para avaliação 

de ocorrência de peixes da família dos Rivulideos. Caso seja comprovada a ocorrência na área de 

influência e sejam afetados habitats específicos desta família, deverão ser aprofundados os estudos 

quanto à população e ecologia desta família, atestando o não comprometimento significativo de sua 

sobrevivência; 

Atividades Agropecuárias 



 

  431 

N° Descrição 

26 

Fica proibida a criação de animais silvestres e/ou exóticos sem as devidas licenças /ou autorização do 

órgão competente, onde não se incluem os domésticos e de criação. É terminantemente proibida a 

pastagem de animais de criação em APPs e Reserva Legal; 

27 
No território da APAIGU somente poderão ser utilizados agrotóxicos da classe IV (pouco ou muito 

pouco tóxicos) e de faixa verde na Zona de Uso Agropecuário (ZUAP); 

28 

Fica proibida a lavagem de equipamentos de aplicação de agrotóxicos nos corpos hídricos da APAIGU, 

sendo que as embalagens dos mesmos deverão ser armazenadas em local adequado. Todas as 

embalagens vazias deverão ser devolvidas aos estabelecimentos comerciais, devendo estes contar com 

local adequado para o recebimento e armazenamento das embalagens, até que sejam recolhidas pelas 

empresas responsáveis pela destinação final; 

Resíduos e Efluentes 

29 

A coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos na APAIGU deverá ser preferencialmente seletiva, 

com vistas à reciclagem e à compostagem. Em eventos realizados no território da APAIGU, todos os 

resíduos sólidos gerados devem ser descartados adequadamente, sob a responsabilidade dos 

respectivos organizadores. Fica proibida a disposição ou a incineração de resíduos tóxicos, inclusive 

os nucleares no interior da APAIGU; 

30 

Todos os efluentes domésticos ou industriais gerados por estabelecimentos residenciais, comerciais 

ou industriais no território da APAIGU devem ser tratados e destinados de forma adequada. Na ZC e 

na ZUAP deverão ser priorizadas atividades ecológicas de saneamento básico com tratamento de 

esgoto através de biodigestores ou fossas sépticas; 

Expansão Urbana 

31 
Fica proibida a implantação de empreendimentos que necessitem de parcelamento do solo, inclusive 

condomínios, nas zonas de preservação e zonas de Contenção de cheias; 

32 

Para a execução de empreendimentos de parcelamento do solo, inclusive condomínios, deverá ser 

observado o seguinte: 

- Manutenção ou implantação de área de reserva florestal de no mínimo 50% da área de loteamento 

do condomínio, quando localizado fora da Zona de Ocupação Controlada (ZOC); 

- Obedecimento aos seguintes requisitos nas zonas de expansão urbana (ZEUS): taxa máxima de 

ocupação de 25%, taxa de permeabilidade mínima de 50%, coeficiente de cobertura vegetal mínimo 

de 50%, índice de aproveitamento máximo de 1 (um), lote de 2.000m² no mínimo, testada mínima de 

20 m e altura máxima de 18 (dezoito metros); 

- A área destinada à reserva legal será preferencialmente contínua e deverá estar localizada no 

território da APAIGU; 

- Não deverá haver ocupações de qualquer porte em áreas situadas em cota altimétrica superior a 60 

metros nas zonas de expansão urbana (ZEUS) ou de uso agropecuário nível 3 (ZUAP 3); 

- Deverão ser implantados sistemas de coleta e tratamento de efluentes domésticos; 

- Execução de ações para coleta e armazenamento das águas pluviais; 

- As vias públicas, sempre que possível, deverão acompanhar as curvas de nível e ter rampas suaves 

com sistema para escoamento de águas pluviais; 
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5.4 ZONEAMENTO DA APAIGU 

Neste item serão apresentadas as zonas estabelecidas para a APAIGU, sua definição, 

objetivos, normas e descrição com as características das mesmas. Para tal, além das zonas 

estabelecidas com base na definição do Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos 

de Manejo em APAs do INEA, foram criadas três zonas novas para atender às 

especificidades e demandas da APAIGU. Assim, no Quadro 5.3 é apresentada a síntese do 

zoneamento da APAIGU com as informações resumidas de cada zona. 
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Quadro 5.3 – Síntese das zonas da APAIGU. 

Zonas Localização Critérios de zoneamento Programas Prioritários 

Zona de Preservação 

(ZP) 

Duque de Caxias, Nova 

Iguaçu e Belford Roxo 

• Uso e ocupação do solo; 

• Cobertura vegetal; 

• PM da APA Tinguá; 

• Zona de amortecimento da Rebio Tinguá; 

• Planos Diretores Municipais; 

• Zoneamento ecológico-econômico (preliminar) do Rio 

de Janeiro; 

• Declividade; 

• Áreas suscetíveis a deslizamento de massa; 

• Áreas de preservação permanente em topos de morro 

e de declividade; 

• Hidrografia e sistema viário. 

• Programa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

• Programa de Prevenção e Combate de incêndios; 

• Programa de Monitoramento Socioambiental; 

• Programa de Pesquisa e Conhecimento; 

• Programa de Comunicação e Educação Ambiental. 

Zona de 

Conservação (ZC) 

Duque de Caxias, Nova 

Iguaçu e Belford Roxo 

• Uso e ocupação do solo; 

• Cobertura vegetal; 

• PM da APA Tinguá; 

• Planos Diretores Municipais; 

• Zoneamento ecológico-econômico - ZEE (preliminar) 

do Rio de Janeiro; 

• Áreas suscetíveis a deslizamento de massa e 

enxurradas; 

• Áreas suscetíveis a inundação; 

• Áreas de preservação permanente em topos de morro 

e de declividade; 

• Hidrografia e sistema viário. 

• Programa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

• Programa de Prevenção e Combate a incêndios; 

• Programa de Incentivo a Práticas Agrícolas 

Sustentáveis; 

• Programa de Recuperação Ambiental; 

• Programa de Monitoramento Socioambiental; 

• Programa de Pesquisa e Conhecimento; 

• Programa de Recreação e Turismo. 
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Zonas Localização Critérios de zoneamento Programas Prioritários 

Zona de Ocupação 

Controlada (ZOC) 

Duque de Caxias e Nova 

Iguaçu 

• Uso e ocupação do solo; 

• Cobertura vegetal; 

• PM da APA Tinguá; 

• Planos Diretores Municipais; 

• Zoneamento ecológico-econômico (preliminar) do Rio 

de Janeiro; 

• Declividade; 

• Áreas suscetíveis a deslizamento de massa e 

enxurradas; 

• Áreas suscetíveis a inundação; 

• Áreas de preservação permanente em topos de morro 

e de declividade; 

• Hidrografia e sistema viário. 

• Programa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

• Programa de Comunicação e Educação Ambiental; 

• Programa de Ordenamento Territorial; 

• Programa de Valorização do Patrimônio Sociocultural; 

• Programa de Monitoramento Socioambiental. 

Zona de Uso 

Agropecuário 

(ZUAP) 

Duque de Caxias 

• Uso e ocupação do solo; 

• Cobertura vegetal; 

• Zoneamento ecológico-econômico (preliminar) do Rio 

de Janeiro; 

• Declividade; 

• Áreas suscetíveis a deslizamento de massa e 

enxurradas; 

• Áreas suscetíveis a inundação; 

• Áreas de preservação permanente em topos de morro 

e de declividade; 

• Hidrografia e sistema viário. 

• Programa de Incentivo a Práticas Agrícolas 

Sustentáveis; 

• Programa de Comunicação e Educação Ambiental; 

• Programa de Recuperação Ambiental; 

• Programa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

• Programa de Recreação e Turismo; 

• Programa de Prevenção e Combate a incêndios. 
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Zonas Localização Critérios de zoneamento Programas Prioritários 

Zona de Ocupação 

Consolidada 

Industrial (ZOCI) 

Duque de Caxias 

• Uso e ocupação do solo; 

• Planos Diretores Municipais; 

• Zoneamento ecológico-econômico (preliminar) do Rio 

de Janeiro; 

• Áreas suscetíveis a deslizamento de massa e 

enxurradas; 

• Áreas suscetíveis a inundação; 

• Hidrografia e sistema viário. 

• Programa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

• Programa de Monitoramento Socioambiental; 

• Programa de Comunicação e Educação Ambiental. 

Zona de Contenção 

de Cheias (ZCC) 

Duque de Caxias, Nova 

Iguaçu e Belford Roxo 

As ZCCs foram estabelecidas pelo decreto de criação da 

APAIGU. 

• Programa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

• Programa de Monitoramento Socioambiental; 

• Programa de Comunicação e Educação Ambiental. 

Zona de Expansão 

Urbana Sustentável 

(ZEUS) 

Duque de Caxias, Nova 

Iguaçu e Belford Roxo 

• Uso e ocupação do solo; 

• Cobertura vegetal; 

• PM da APA Tinguá; 

• Planos Diretores Municipais; 

• Zoneamento ecológico-econômico (preliminar) do Rio 

de Janeiro; 

• Declividade; 

• Áreas suscetíveis a deslizamento de massa e 

enxurradas; 

• Áreas suscetíveis a inundação; 

• Áreas de preservação permanente em topos de morro 

e de declividade;  

• Hidrografia e sistema viário. 

• Programa de Comunicação e Educação Ambiental; 

• Programa de Recuperação Ambiental; 

• Programa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

• Programa de Recreação e Turismo; 

• Programa de Prevenção e Combate a incêndios; 

• Programa de Incentivo a Práticas Agrícolas 

Sustentáveis; 

• Programa de Incentivo a Práticas de Construção 

Sustentável e Saneamento. 
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Zonas Localização Critérios de zoneamento Programas Prioritários 

Zona de Uso 

Agropecuário 

Restrito (ZUAR) 

Duque de Caxias e Nova 

Iguaçu 

• Uso e ocupação do solo; 

• Cobertura vegetal; 

• PM da APA Tinguá; 

• Planos Diretores Municipais; 

• Zoneamento ecológico-econômico (preliminar) do Rio 

de Janeiro; 

• Declividade; 

• Áreas suscetíveis a deslizamento de massa e 

enxurradas; 

• Áreas suscetíveis a inundação; 

• Áreas de preservação permanente em topos de morro 

e de declividade; 

• Hidrografia e sistema viário. 

• Programa de Incentivo a Práticas Agrícolas 

Sustentáveis; 

• Programa de Comunicação e Educação Ambiental; 

• Programa de Recuperação Ambiental; 

• Programa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

• Programa de Recreação e Turismo; 

• Programa de Prevenção e Combate a incêndios; 

• Programa de Incentivo a Práticas de Construção 

Sustentável e Saneamento.  

Zona de 

Recuperação 

Ambiental (ZRA) 

Duque de Caxias 

• Relatório de Atuação do Ministério da Saúde no Caso 

de Contaminação Ambiental por Pesticidas 

Organoclorados, na Cidade dos Meninos; 

• Uso e ocupação do solo; 

• Cobertura vegetal; 

• Planos Diretores Municipais; 

• Zoneamento ecológico-econômico (preliminar) do Rio 

de Janeiro; 

• Áreas suscetíveis a inundação; 

• Hidrografia e sistema viário. 

• Programa de Comunicação e Educação Ambiental; 

• Programa de Recuperação Ambiental; 

• Programa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

• Programa de Prevenção e Combate a incêndios; 

• Programa de Monitoramento Socioambiental.  
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Na Figura 5.2 apresenta-se a distribuição de área (ha) por tipo de zonas e percentual do 

total da APAIGU. Verifica-se que a ZUAP corresponde a maior parcela do território com 

37,5%, seguida pela ZC (18%), ZOC (13,6%), ZP (9,9%), ZEUS (7,5%), ZCC (7%), ZRA (4%) e 

ZOCI (1,6%). 

 

 

Figura 5.2 – Distribuição percentual das zonas na APAIGU. 

Com relação à distribuição das zonas por município (Figura 5.3), verifica-se que a zona 

mais representativa no município de Duque de Caxias é a ZUAP (46,7%), seguida pela ZP 

(15,8%), pela ZOC (9,7%), ZCC (7,9%), ZC (7%), ZRA (6,9%), ZEUS (2,9%) e ZOCI (2,6%). 

Em Nova Iguaçu a zona mais representativa é a ZC (40%), seguida pela ZUAP (25%), ZOC 

(22%), ZEUS (9%), ZCC (4%) e ZP (0,1%). Para o município de Nova Iguaçu não há 

abrangência da ZOCI e ZRA. 

Em Belford Roxo, a ZEUS é a zona mais representativa (66,6%), seguida pela ZCC (23%), 

ZOC (5%), ZC (3,8%), ZUAP (0,8%) e ZRA (0,29%). Neste município não há abrangência da 

ZP e ZOCI. 
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Figura 5.3 – Distribuição das zonas por município. 

No Quadro 5.4, apresenta-se a distribuição de área (ha) por detalhamento de todas as 

zonas e percentual do total da APAIGU. 

Quadro 5.4 – Quantitativos das zonas na APA Estadual do Alto Iguaçu. 

 

Zona Área (ha) % do total da APAIGU 

ZP 2.187,02 9,89 

ZP 01 2.187,02 9,89 

ZC 4.000,45 18,09 

ZC 01 1.781,83 8,05 

ZC 02 13,14 0,05 

ZC 03 23,23 0,10 

ZC 04 63,54 0,28 

ZC 05 198,32 0,89 

ZC 06 115,74 0,52 

ZC 07 237,64 1,07 

ZC 08 30,71 0,13 

ZC 09 48,33 0,21 

ZC 10 51,44 0,23 

ZC 11 511,48 2,31 

ZC 12 55,51 0,25 

ZC 13 106,99 0,48 

ZC 14 73,82 0,33 

ZC 15 688,66 3,11 

ZUAP 8.298,73 37,53 

ZUAP1 01 13,35 0,06 

ZUAP1 02 74,64 0,33 

ZUAP1 03 13,78 0,06 

ZUAP1 04 60,88 0,27 
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Zona Área (ha) % do total da APAIGU 

ZUAP1 05 5,63 0,02 

ZUAP1 06 129,35 0,58 

ZUAP1 07 124,09 0,56 

ZUAP1 08 886,19 4,00 

ZUAP1 09 52,29 0,23 

ZUAP1 10 1.641,15 7,42 

ZUAP2 01 154,75 0,69 

ZUAP2 02 629,19 2,84 

ZUAP2 03 50,53 0,22 

ZUAP2 04 10,49 0,04 

ZUAP2 05 1.173,38 5,30 

ZUAP2 06 188,29 0,85 

ZUAP2 07 38,22 0,17 

ZUAP2 08 240,90 1,08 

ZUAP2 09 7,90 0,03 

ZUAP2 10 275,87 1,24 

ZUAP3 01 579,13 2,61 

ZUAP3 02 1.054,94 4,77 

ZUAP3 03 893,67 4,04 

ZOC 3.019,66 13,65 

ZOC 01 40,92 0,18 

ZOC 02 1.016,29 4,59 

ZOC 03 789,45 3,57 

ZOC 04 80,83 0,36 

ZOC 05 160,85 0,72 

ZOC 06 32,48 0,14 

ZOC 07 260,40 1,17 

ZOC 08 1,00 0,004 

ZOC 09 20,34 0,09 

ZOC 10 7,24 0,03 

ZOC 11 18,12 0,08 

ZOC 12 582,80 2,63 

ZOC 13 6,53 0,02 

ZOC 14 2,33 0,01 

ZOCI 357,89 1,61 

ZOCI 01 357,89 1,61 

ZCC 1.617,86 7,31 

ZCC 01 653,00 2,95 

ZCC 02 44,10 0,19 

ZCC 03 56,39 0,25 

ZCC 04 184,00 0,83 

ZCC 05 20,00 0,09 



 

440   

Zona Área (ha) % do total da APAIGU 

ZCC 06 588,00 2,65 

ZCC 07 15,00 0,06 

ZCC 08 57,37 0,25 

ZEUS 1.666,04 7,53 

ZEUS 01 92,78 0,41 

ZEUS 02 29,29 0,13 

ZEUS 03 8,15 0,03 

ZEUS 04 280,03 1,26 

ZEUS 05 352,29 1,59 

ZEUS 06 903,47 4,08 

ZRA 966,53 4,37 

ZRA 01 966,53 4,37 
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Mapa 5.1 – Zoneamento da APAIGU. 

Aqui entra o Mapa em PDF.  

TAMANHO A1 
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5.4.1 ZONA DE PRESERVAÇÃO – ZP  

DEFINIÇÃO 

Áreas de ambientes com alto grau de conservação e mínima intervenção humana, 

representada por espécies da fauna e flora naturais de grande valor científico. Visando a 

promoção da perenidade dos recursos hídricos, das paisagens pela beleza cênica, dos sítios 

arqueológicos e conservação da biota nativa, nesta zona não é permitido o uso direto dos 

recursos naturais. 

OBJETIVOS 

❖ Promover a proteção dos remanescentes florestais e das áreas de 

preservação permanentes; 

❖ Proteger solos, relevo e recursos hídricos; 

❖ Conservar os recursos genéticos e promover e manter a conectividade dos 

fragmentos florestais; 

❖ Promover a sobrevivência e a continuidade a longo prazo das populações 

de espécies ameaçadas de extinção e endêmicas; 

❖ Preservar a riqueza e a diversidade de espécies existentes;  

❖ Proteger as belezas cênicas, buscando garantir e resguardar as 

características naturais e valores estéticos; e 

❖ Promover a manutenção e aprimoramento dos processos ecológicos e a 

evolução natural dos ecossistemas. 

NORMAS DA ZP 

É vedado: 

❖ Uso direto dos recursos naturais; 

❖ Qualquer tipo de parcelamento da terra para fins de urbanização e/ou 

industrialização; 

❖ Qualquer nova construção ou ampliação de existentes; 

❖ Retirada de espécimes vegetais nativas da Mata Atlântica, exceto para fins 

de pesquisa, com autorização do Inea e demais órgãos competentes; 

❖ Alterações no perfil de relevo com exceção em situações de eventos 

naturais extremos, sendo nesse caso, necessário a anuência do INEA; 

❖ Corte seletivo de árvores nativas e/ou abate de animais silvestres; 

❖ Atividades de reflorestamento com espécies exóticas; 



 

444   

❖ Captura e caça de animais silvestres para comercialização ou utilização 

como animais domésticos; e 

❖ O uso do fogo; 

❖ A utilização de qualquer tipo de agrotóxico. 

É permitido: 

❖ A realização de pesquisas científicas visando o monitoramento 

socioambiental, sob coordenação e aprovação do órgão de administração 

da APAIGU; 

❖ Acesso a caminhos de serviço exclusivamente para manutenção de 

empreendimento de infraestrutura públicos e/ou privados já existentes 

nessa zona; 

❖ Captação de águas superficiais para uso e abastecimento doméstico; e, 

❖ Manejo de Recursos Florestais e da Biodiversidade com prévia autorização. 

DESCRIÇÃO 

Localiza-se no trecho nordeste da APA, no município de Duque de Caxias, junto à Rebio 

Tinguá, e está parcialmente inserida em em sua zona de amortecimento. Abrange uma 

parte mais baixa da Serra do Tinguá, o Morro do Calengue e faz divisa com áreas urbanas 

de Xerém e Mantiquira. Está situada a leste da ZOC 02, das ZUAP1 06 e 07 e da ZC 04, ao 

norte da da ZUAP1 08 e ZUAP2 05, a oeste da ZEUS 02 e ZC 08 e envolve a ZEUS 01, a 

parte norte da ZOC 03 e a ZC 07.  

A ZP foi estabelecida em locais com baixa interferência ou ocupação antrópica, 

caracterizados principalmente por áreas com vegetação secundária em estágios médio e 

avançado de sucessão, os quais abrigam a maior diversidade de espécies da fauna e flora 

da APA. Pequenas áreas desta zona com vegetação degradada ou que possui usos de solo 

não compatíveis com as normas estabelecidas foram definidas como áreas estratégicas de 

recuperação da APAIGU. 

Ao norte da APA, a delimitação da ZP buscou estabelecer e manter a continuidade e a 

conectividade entre os fragmentos florestais, formando um corredor ecológico ligado à 

Rebio Tinguá. Neste setor da APA, buscou-se também replicar os conceitos de gradação 

de proteção devido à existência de elementos naturais como declividade e presença de 

cursos hídricos, mantendo-se áreas de ZP contíguas à ZC em áreas próximas a ZOCs. 

Além disso, a área de ZP na APAIGU também possui localização semelhante ao estabelecido 

preliminarmente no ZEE do Rio de Janeiro, considerando evidentes diferenças na escala de 

trabalho.  

Ao longo do território da APAIGU existe uma zona de preservação que totaliza área de 

2.187 ha, representando 9,9% da área total da APA. 
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5.4.2 ZONA DE CONSERVAÇÃO – ZC 

DEFINIÇÃO  

São áreas destinadas à conservação de ecossistemas remanescentes que apresentam algum 

tipo de uso direto de baixo impacto ambiental, especialmente os voltados a fins turísticos, 

educacionais e recreativos, ou atividades produtivas como a produção de mudas. Possui 

função de transição entre a Zona de Preservação e demais zonas que permitam o uso mais 

intensivo dos recursos naturais, além de potencial para recuperação ou regeneração futura. 

OBJETIVOS 

❖ Apoiar diferentes práticas de turismo ambientalmente sustentáveis; 

❖ Promover e/ou apoiar a realização de pesquisas científicas e tecnológicas; 

❖ Promover e/ou apoiar a realização de atividades pedagógicas em educação 

ambiental; e 

❖ Garantir a preservação dos fragmentos florestais remanescentes. 

NORMAS DA ZC 

É vedado: 

❖ Atividades minerárias que não tenham sido licenciadas até a data de 

publicação do presente Plano de Manejo sem a realização de Estudo de 

Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental, mantida 

distância mínima de 100 metros de toda e qualquer APP e desde que não 

interfiram em sítios históricos; 

❖ Instalação de Pequenas Centrais Hidrelétricas sem anuência do INEA e 

ouvido o Conselho Consultivo; 

❖ Qualquer corte de vegetação nativa sem a devida Autorização para 

Supressão de Vegetação; 

❖ Interferência de qualquer natureza em APPs; 

❖ Cortes verticais de relevo, com exceção em situações de eventos naturais 

extremos, sendo, nesse caso, necessária a anuência do INEA; 

❖ Abertura de novas áreas para pastagem, silvicultura e agricultura; 

❖ A utilização de Organismos Geneticamente Modificados; 

❖ O uso do fogo nas áreas onde a prática agropecuária está presente; 

❖ A instalação de empreendimentos industriais que não tenham sido 

licenciadas até a data de publicação do presente Plano de Manejo; e, 

❖ Qualquer tipo de parcelamento da terra. 
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É permitido: 

❖ Atividades esportivas de baixo impacto, quando desenvolvidas fora de APP 

e com autorização dos órgãos ambientais competentes; 

❖ O desenvolvimento de atividades de turismo ecológico autorizadas pelo 

órgão ambiental competente, pesquisas científicas e de educação 

ambiental;  

❖ O uso de fertilizantes e agrotóxicos, a partir de prescrições específicas de 

profissional habilitado, desde que não haja qualquer tipo de contaminação 

do lençol freático e dos mananciais e estritamente nas áreas agrícolas 

existentes até a data de publicação do Plano de Manejo ou em área de 

restauração da vegetação nativa; e 

❖ Demais atividades permitidas nas Zonas de Preservação. 

DESCRIÇÃO  

Esta zona é distribuída em áreas tipificadas, principalmente, como vegetação secundária 

em estágio médio de sucessão, mescladas com uso diversificado em campo antropizado, 

vegetação secundária em estágio inicial, e áreas no entorno das ZPs. Neste tipo de zona 

foram aplicados os conceitos de gradação da proteção visando inseri-las em áreas 

intermediárias entre a ZP e as zonas com uso ou ocupação urbana, que possuem 

consequente maior densidade, como as ZUAPs e ZOCs. 

As áreas destas zonas com vegetação degradada foram definidas como áreas estratégicas 

prioritárias para recuperação na APAIGU, cujas definição e delimitação estão definidas no 

item 5.5 

Ao longo do território da APAIGU existem quinze zonas de conservação que totalizam área 

de 4 mil hectares, representando 18% da área total da APAIGU. 

Zona de Conservação 01 (ZC 01) 

Está localizada nas porções leste e noroeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu, 

contemplando área sobreposta à APA municipal Tinguá. Situa-se entre as ZUAP2 01, 02, 

03, 04, ZUAP1 01, 02, 03, 04 e 05 e ZOC 01, 02, 13 e 14. Abrange áreas com vegetação 

secundária em estágio inicial, médio e avançado de sucessão, junto aos morros da região 

de Tinguá, mescladas com áreas esparsas de vegetação secundária em estágio inicial e uso 

do solo caracterizado por campo antropizado (estas áreas foram definidas como prioritárias 

para recuperação, e sua delimitação e descrição estão situadas no item 5.5). Está inserida 

na área estratégica de interesse turístico da APAIGU, que possui descrição e delimitação 

definidas no item 5.5. Esta zona foi estabelecida com o intuito de conservação, manutenção, 

e recuperação dos fragmentos de vegetação existentes, bem como proteção da área da 
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APA Tinguá, impedindo o avanço da expansão urbana sobre essas áreas de relevância 

ambiental. 

Zona de Conservação 02 (ZC 02) 

Se apresenta como um fragmento florestal, composto por vegetação secundária em estágio 

médio de sucessão, mescladas com vegetação secundária em estágio inicial e uso do solo 

caracterizado por campo antropizado (estas últimas compõem as áreas estratégicas 

definidas como prioritárias para recuperação, e sua delimitação e descrição estão situadas 

no item 5.5). Está circunscrita pela ZUAP2 02. 

Zona de Conservação 03 (ZC 03) 

Está localizada no limite norte da APAIGU, junto à Rebio Tinguá, e contempla áreas com 

vegetação preservada e de maior declividade ao norte do bairro Tinguá, em Nova Iguaçu. 

Limita-se a leste com ZUAP1 06 e a oeste com a ZOC 02. É caracterizada pela presença de 

vegetação secundária em estágios médio e avançado de sucessão, possuindo áreas 

esparsas de vegetação secundária em estágio inicial e uso do solo caracterizado por campo 

antropizado (estas áreas foram definidas como prioritárias para recuperação, e sua 

delimitação e descrição estão situadas no tópico 5.5).  

Zona de Conservação 04 (ZC 04) 

Está localizada na porção norte da APAIGU, no município de Nova Iguaçu. Contempla área 

sobreposta à APA municipal Tinguá, e se situa entre a ZUAP1 06 e a ZC 03. É caracterizada 

pela densidade de vegetação secundária em estágio médio e avançado de sucessão. 

Zona de Conservação 05 (ZC 05) 

Está localizada na porção noroeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu. À leste da 

ZUAP2 02 e envolvida pela ZOC 02, esta ZC abrange áreas de vegetação secundária em 

estágio inicial e médio de sucessão, mescladas de campo antorpizado (com as áreas de 

vegetação degradada sendo indicadas como prioritárias para recuperação no tópico 5.5). 

Zona de Conservação 06 (ZC 06) 

Está localizada na porção nordeste da APAIGU, no município de Duque de Caxias, em área 

preliminarmente definida no decreto de criação da UC como de uso restrito, o que 

demonstra sua importância para a conservação na APAIGU, entre as ZUAP1s 08 e 09, 

ZUAP2 05 e a ZP 01. Esta zona abrange áreas de vegetação secundária em estágio inicial 

e médio de sucessão, mescladas de campo antropizado (com as áreas de vegetação 

degradada sendo indicadas como prioritárias para recuperação no tópico 5.5).  
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Zona de Conservação 07 (ZC 07) 

Está situada na porção nordeste da APAIGU, no município de Duque de Caxias. Esta ZC 

está inserida na zona de amortecimento da Rebio Tinguá, localizada entre a ZP 01, ZEUS 

01 02 e ZOC Xerém (ZOC 03). Abrange, principalmente, áreas de vegetação secundária em 

estágios médio e avançado de sucessão, mescladas com vegetação em estágio inicial, 

campo antropizado e áreas periurbanas (essas áreas foram definidas como áreas prioritárias 

para recuperação no tópico 5.5). A criação dessa zona seguiu os conceitos de gradação da 

proteção visando inseri-las em áreas intermediárias entre a ZP 01 e a ZOC 03.  

Zona de Conservação 08 (ZC 08)  

Localiza-se no limite nordeste da APAIGU, a leste da ZOC de Xerém (ZOC 03) e da ZEUS 

02, e a norte da ZEUS 03, está inserida na zona de amortecimento da Rebio Tinguá. 

Abrange, principalmente, áreas de vegetação secundária em estágios médio e avançado 

de sucessão, mescladas com vegetação em estágio inicial e campo antropizado (essas áreas 

foram definidas como áreas prioritárias para recuperação no tópico 5.5). 

Zona de Conservação 09 (ZC 09)  

É uma zona localizada no limite leste da APAIGU por onde passa a estrada de acesso a 

Xerém, próxima a Santa Alice e Mantiquira, limita-se sudeste, nordeste e norte com a ZOC 

03. Abrange, principalmente, áreas de vegetação secundária em estágios médio e avançado 

de sucessão, mescladas com vegetação em estágio inicial e campo antropizado (essas áreas 

foram definidas como áreas prioritárias para recuperação no tópico 5.5). 

Zona de Conservação 10 (ZC 10)  

É uma zona localizada no limite leste da APAIGU por onde passa a estrada de acesso a 

Xerém, próxima à Santa Alice e Mantiquira, limita-se a norte, nordeste, sudeste, sul e 

sudoeste com a ZOC 03. Abrange, principalmente, áreas de vegetação secundária em 

estágios médio e avançado de sucessão, mescladas com vegetação em estágio inicial e 

campo antropizado (essas áreas foram definidas como áreas prioritárias para recuperação 

no tópico 5.5). 

Zona de Conservação 11 (ZC 11)  

Está localizada próxima ao centro da APA na região de São Lourenço, em áreas de topos 

de morro com vegetação preservada, em área preliminarmente definida no decreto de 

criação da UC como de uso restrito, o que demonstra sua importância para a conservação 

na APAIGU. Inserida na ZUAP1 10, abrange, principalmente, áreas de vegetação secundária 

em estágios médio e avançado de sucessão, mescladas com vegetação em estágio inicial 

e campo antropizado (essas áreas foram definidas como áreas prioritárias para recuperação 

no tópico 5.5). Foi criada com objetivo de conectar fragmentos florestais importantes nas 
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porções central e norte da APAIGU, imersos em uma matriz agropecuária, formando um 

corredor ecológico para a conservação da fauna e flora locais.  

Zona de Conservação 12 (ZC 12)  

Está localizada ao sul da APA, entre os municípios de Nova Iguaçu e Belford Roxo, limita-

se a noroeste ZEUS 06 e a norte com a mesma ZEUS e ZOC 12. Abrange, principalmente, 

áreas remanescentes da Mata Atlântica com vegetação secundária em estágios médio e 

avançado de sucessão, mescladas com vegetação em estágio inicial e campo antropizado 

(essas áreas foram definidas como áreas prioritárias para recuperação no tópico 5.5).  

Zona de Conservação 13 (ZC 13)  

Está localizada na porção centro-oeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu, limita-

se a leste ZUAP2 07, a norte com a ZUAP2 08 e a ZCC 06, e a oeste e sudoeste ZOC 12. 

Esta zona abrange, principalmente, áreas de vegetação secundária em estágios médio e 

avançado de sucessão, mescladas com vegetação em estágio inicial e campo antropizado 

(essas áreas foram definidas como áreas prioritárias para recuperação no tópico 5.5). Além 

disso, está situada na área estratégica histórico-cultural da APAIGU, que possui descrição 

e delimitação definidas no tópico 5.5. 

Zona de Conservação 14 (ZC 14)  

Localizada na porção sudoeste da APAIGU, em região que ainda conserva características 

importantes para os objetivos de criação da APAIGU, com fragmentos de vegetação 

preservados, principalmente junto aos topos de morros, limita-se a leste com a ZUAP2 06, 

nordeste, norte e oeste com a ZOC 12. Esta área está sujeita a pressão para urbanização. 

Abrange, principalmente, áreas de vegetação secundária em estágios médio e avançado 

de sucessão, mescladas com vegetação em estágio inicial e campo antropizado (essas áreas 

foram definidas como áreas prioritárias para recuperação no tópico 5.5). Além disso, está 

situada na área estratégica histórico-cultural da APAIGU, que possui descrição e delimitação 

definidas no tópico 5.5.  

Zona de Conservação 15 (ZC 15)  

Situada na porção oeste da APAIGU, esta zona é limitada, ao norte, pelo Rio Iguaçu e pelas 

ZUAP2 01 e 02, ZOC 01 e ZCC 08, ao sul com a ZUAP2 10, a leste com a ZUAP2 09, a 

sudeste com a ZOC 12 e a oeste com a ZOC 13. É uma área localizada em região que 

ainda conserva características importantes para os objetivos de criação da APAIGU, como 

as marges e planícies de unundação dos rios Iguaçu e Paiol e fragmentos florestais 

conservados. Abrange, principalmente, áreas de vegetação secundária em estágios médio 

e avançado de sucessão, mescladas com vegetação em estágio inicial e campo antropizado 

(essas áreas foram definidas como áreas prioritárias para recuperação no tópico 5.5). Além 
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disso, as porções sul-sudeste desta zona estão situadas na área estratégica histórico-

cultural da APAIGU, que possui descrição e delimitação definidas no tópico 5.5. 

 

5.4.3 ZONA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA – ZOC 

DEFINIÇÃO 

São compostas por áreas caracterizadas por núcleos urbanos consolidados no interior da 

APAIGU. Nesta zona concentram-se as maiores densidades populacionais da unidade de 

conservação, e as atividades permitidas tem como guia principal os Planos Diretores 

Municipais. 

OBJETIVOS 

❖ Promover a qualidade ambiental das áreas urbanas de maneira a contribuir 

para o bem-estar humano;  

❖ Promover a adequação dos sistemas de destinação de resíduos sólidos e 

efluentes, e sua manutenção, em articulação com o Poder Público Municipal 

e demais atores responsáveis e/ou interessados;    

❖ Estimular a manutenção da permeabilidade dos solos e o desenvolvimento 

de outras ações voltadas à mitigação dos processos geradores de 

inundações e enxurradas; e 

❖ Contribuir para a preservação do patrimônio histórico-cultural. 

 

NORMAS DA ZOC 

É vedado: 

❖ Atividades e taxas de ocupação que não atendam os planos diretores dos 

municípios; e, 

❖ Construções de estabelecimentos públicos ou privados sem projeto de 

esgotamento sanitário. 

É permitido: 

❖ A oferta de serviços públicos e de infraestrutura para a população local; 

❖ Alterações no perfil de relevo, mediante projeto de terraplanagem a ser 

apresentado aos órgãos competentes, elaborado por profissional 

habilitado, que garanta explicitamente o não agravamento dos processos 

geradores de inundações e enxurradas;  
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❖ O parcelamento do solo para fins de urbanização, prevendo-se sempre 

medidas que favoreçam a captação, armazenamento e infiltração de água 

pluvial, e aumento ou manutenção da qualidade ambiental; e 

❖ Demais atividades permitidas nas Zonas de Preservação, Zonas de 

Conservação e Zonas de Uso Agropecuário. 

DESCRIÇÃO 

As zonas de ocupação controlada foram estabelecidas em áreas com ocupação urbana 

consolidada no interior da APAIGU, por vezes, mescladas com áreas periurbanas 

densamente ocupadas por associações de chácaras, sítios de pequenos produtores rurais 

e sítios de lazer, que correspondem a um processo de expansão urbana. 

Considerando que, o território da APA se mostra bastante vulnerável à ocorrência de 

enchentes e inundações (características essas que foram cruciais para a criação da APAIGU), 

sobretudo nas áreas urbanas e densamente ocupadas, as áreas com suscetibilidade média 

e alta a inundação e à ocorrência de enxurradas foram destacadas como áreas estratégicas 

dentro das zonas (Área de Uso Consolidado com Suscetibilidade a Inundação e Área de 

Suscetibilidade a Enxurradas). Estas, foram delimitadas e descritas no tópico 5.5 do 

documento, com recomendações feitas para garantir a segurança da população já 

adensada nas áreas. 

As ZOCs com maior extensão estão localizadas no entorno da RJ-111 que dá acesso ao 

Bairro de Tinguá em Nova Iguaçu e no entorno da RJ-085 (Estrada Rio D’Ouro) que dá 

acesso a Xerém e Mantiquira em Duque de Caxias. 

Ao longo do território da APAIGU existem quatorze zonas de ocupação controlada que 

totalizam área de 3.019,7 ha, representando 13,5% da área total da APAIGU. 

Zona de Ocupação Controlada 01 (ZOC 01) 

Está localizada na porção oeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu. Esta ZOC faz 

limite com a ZC 01, ao norte, e a ZC 15 ao sul, a oeste com a ZUAP2 01; e a leste com 

ZUAP2 02. Possui áreas com suscetibilidade à inundação, com delimitação e descrição 

situadas no tópico 5.5, e as ocupações existentes e futuras devem se atentar a essas 

especificidades da região, visando a atender a manutenção da permeabilidade do solo e a 

segurança da população. 

Zona de Ocupação Controlada 02 (ZOC 02) 

Está localizada na porção noroeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu, sendo 

estabelecida de forma semelhante às ZOC do Plano de Manejo da APA Tinguá. Limita-se 

com ZCs 01, 03 e 05; ZP 01; ZUAP1s 05, 06 e 07; ZUAP2s 02 e 05 e ZCC 07. Esta é uma 

ZOC que abrange os bairros de Tinguá e Montevidéu e algumas áreas de cultivo em seu 

trecho leste. A porção norte desta área está inserida na área estratégica de interesse 

turístico da APAIGU, que possui descrição e delimitação definidas no tópico 5.5. Possui 
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muitas áreas com suscetibilidade à inundação, que foram definidas como áreas estratégicas 

(também descritas e delimitadas nas áreas estratégicas definidas no tópico 5.5), e as 

ocupações existentes e futuras devem se atentar a essas especificidades da região, visando 

atender a manutenção da permeabilidade do solo. 

Zona de Ocupação Controlada 03 (ZOC 03) 

Localizada em Duque de Caxias, abrange desde a região de Xerém até Mantiquira e Santa 

Alice. É a área com ocupação urbana de maior extensão da APA, sendo circundada pelas 

ZC 07, 08, 09 e 10, pelas ZEUS 01, 02 e 03, ZUAP2 05 e ZUAP3 03 e ZOCI 01. Possui muitas 

áreas com suscetibilidade à inundação e a enxurradas, tendo inúmeras ocorrências desses 

eventos, que colocam a população local em situação de risco. São destacadas como áreas 

estratégicas, com suas delimitações e descrições situadas no tópico 5.5. Na gestão do 

território da APAIGU, as ocupações existentes e futuras devem se atentar a essas 

especificidades da região, visando a segurança da população. 

Zona de Ocupação Controlada 04 (ZOC 04) 

Está localizada na porção leste da APAIGU, no município de Duque de Caxias, no local 

conhecido como Parque Capivari, que faz limite com a rodovia Washington Luís e com a 

ZOCI 01 ao norte e ZUAP3 03 a oeste. Possui áreas com suscetibilidade à inundação 

(definidas como áreas estratégicas no tópico 5.5), e as ocupações existentes e futuras 

devem se atentar a essas especificidades da região, visando atender a manutenção da 

permeabilidade do solo. 

Zona de Ocupação Controlada 05 (ZOC 05) 

Está localizada na porção leste da APAIGU, no município de Duque de Caxias, no local 

conhecido como Parque Capivari e integra áreas urbanas consolidadas e de uso 

diversificado como chácaras e sítios de lazer. Limita-se com a ZUAP3 03. Possui muitas 

áreas com suscetibilidade à inundação (definidas como áreas estratégicas no tópico 5.5), e 

as ocupações existentes e futuras devem se atentar a essas especificidades da região, 

visando atender com a manutenção da permeabilidade do solo. 

Zona de Ocupação Controlada 06 (ZOC 06) 

Está localizada na porção centro-leste da APAIGU, no município de Duque de Caxias. É 

uma zona cercada pela ZUAP3 03 e ZEUS 04, que integra uma área de ocupação urbana 

consolidada. Possui muitas áreas com suscetibilidade à inundação, pois é composta por 

uma área extremamente alagada, o que coloca a população local em situação de risco. 

5.5As ocupações existentes e futuras devem se atentar a essas especificidades da região, 

visando a segurança da população. 
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Zona de Ocupação Controlada 07 (ZOC 07) 

Está localizada na porção centro-sul da APAIGU, no município de Duque de Caxias no 

Parque Barão do Amapá. É uma zona cercada pela ZEUS 04 a nordeste, ZUAP3 02 a 

noroeste, ZCC 06 a oeste, ZUAP3 01 a sudoeste e leste e ZCC 02 a sudeste. O acesso 

principal é realizado pela Estrada Rio D’Ouro (RJ-085). Está localizada sobre áreas úmidas, 

e portanto possui alta suscetibilidade à inundação. 5.5Na gestão do território da APAIGU, 

as ocupações existentes e futuras devem se atentar a essas especificidades da região, 

visando a segurança da população. 

Zona de Ocupação Controlada 08 (ZOC 08) 

Está localizada entre o limite sul da APAIGU e a ZEUS 05, no município de Belford Roxo.  

Zona de Ocupação Controlada 09 (ZOC 09) 

Está localizada entre o limite sul da APAIGU e a ZEUS 05, no município de Belford Roxo. 

Possui áreas com suscetibilidade à inundação, destacadas como áreas estratégicas, com 

suas delimitações e descrições situadas no tópico 5.5, e as ocupações existentes e futuras 

devem se atentar a essas especificidades da região, visando atender a manutenção da 

permeabilidade do solo. 

Zona de Ocupação Controlada 10 (ZOC 10) 

Está localizada entre o limite sul da APAIGU e a ZEUS 05, no município de Belford Roxo.  

Zona de Ocupação Controlada 11 (ZOC 11) 

Está localizada entre o limite sul da APAIGU, a ZEUS 05 e a ZCC 04, no município de Belford 

Roxo. Possui áreas com suscetibilidade à inundação, destacadas como áreas estratégicas, 

com suas delimitações e descrições situadas no tópico 5.5, e as ocupações existentes e 

futuras devem se atentar a essas especificidades da região, visando atender a manutenção 

da permeabilidade do solo. 

Zona de Ocupação Controlada 12 (ZOC 12) 

Esta ZOC localizada no sudoeste da APAIGU, município de Nova Iguaçu, abrange áreas de 

ocupação urbana consolidada próximo à Vila de Cava, mescladas com associação de 

chácaras, sítios de pequenos produtores rurais e sítios de lazer mais adensadas, além de 

englobar fragmentos florestais dispersos nos topos de morro. Limita-se a nordeste com 

ZUAP2 08, a leste com ZC 13, a sudeste com ZCC 06 e ZEUS 06, a sul com ZUAP2 06, a 

sudoeste com ZC 14, e a noroeste com ZUAP2 09 e 10 e ZC 15. Esta zona está situada na 

área estratégica histórico-cultural da APAIGU, que possui descrição e delimitação definidas 

no tópico 5.5. Possui áreas com suscetibilidade à inundação, destacadas como áreas 

estratégicas, com suas delimitações e descrições situadas também no tópico 5.5, e as 
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ocupações existentes e futuras devem se atentar a essas especificidades da região, visando 

atender a necessidade de manutenção da permeabilidade do solo. 

Zona de Ocupação Controlada 13 (ZOC 13)  

Localizada no limite oeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu. Compreende áreas 

de ocupação urbana consolidada em área circundada pelas ZC 01 e 15 e ZUAP2 01 e 10. 

Zona de Ocupação Controlada 14 (ZOC 14)  

Localizada no limite oeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu. Compreende áreas 

de ocupação urbana consolidada em área circundada integralmente por zona de 

conservação na unidade (ZC 01). 

 

5.4.4 ZONA DE USO AGROPECUÁRIO – ZUAP 

DEFINIÇÃO 

São áreas com típicos sistemas de produção agropecuários, com o uso direto de recursos 

naturais em produção florestal (madeireiro ou não), pastagens de uso intensivo ou não, 

pousios, tanques, açudes, pequenos barramentos de piscicultura, manejo de pecuária e 

sistemas agrícolas tradicionais com diferentes tipos de tecnologia. 

Com base nas atividades econômicas esperadas para o território da APAIGU nos planos 

diretores municipais, e características físicas das áreas nessa zona, foram definidas três 

níveis de ZUAP:  

❖ ZUAP1: São áreas agrícolas rurais, ocupadas por chácaras, pequenas 

propriedades rurais e sítios de lazer, que cercam ou são compostas por 

áreas de vegetação secundária em estágio médio e/ou avançado de 

sucessão. Os usos atuais não devem substituídos por usos que reduzam a 

permeabilidade dos solos e são incentivadas práticas agrícolas 

conservacionistas da água, do solo e da biodiversidade. 

❖ ZUAP2: Compreendem áreas rurais onde o uso agropecuário é 

predominante no território. Próximas a ZP e ZC, sofrem pouca pressão da 

expansão urbana. Apresentam poucas áreas de vulnerabilidade 

socioambiental, com poucas áreas úmidas e poucos remanescentes 

vegetais importantes.  

❖ ZUAP3: Compreendem áreas agrícolas que encontram-se entremeadas a 

pequenas áreas urbanas, industriais, de mineração e áreas contaminadas. 

Apresentam grande vulnerabilidade socioambiental por apresentarem 

muitas áreas permanentemente úmidas e suscetíveis à inundação e a 

presença de infraestrutura urbana precária. São áreas de interesse de 

expansão das atividades urbanas de acordo com os planos diretores 
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municipais, e que, para suportarem tal mudança de uso, devido aos 

elementos anteriormente citados, devem atender a critérios específicos 

para manutenção da permeabilidade do solo e garantia da segurança da 

população presente na APA. 

 

OBJETIVOS 

❖ Manutenção da paisagem rural e da permeabilidade dos solos; 

❖ Estimular a adoção de práticas agropecuárias que promovam o controle da 

erosão hídrica e a mitigação de enchentes, assim como a redução da 

exportação de nutrientes e contaminantes oriundos do uso de aditivos 

químicos e agrotóxicos; 

❖ Fortalecer e apoiar sistemas agropastoris que promovam a diversidade, 

como as agroflorestas, o agrossilvopastoreio, a agricultura orgânica, entre 

outras; 

❖ Apoiar a manutenção da permanência de populações rurais com o 

incentivo a atividades agrícolas tradicionais e ambientalmente sustentáveis 

do território;  

❖ Garantir a conservação de áreas úmidas e dos fragmentos florestais 

remanescentes, promovendo a conectividade das áreas naturais, e 

possibilitando a conservação a longo prazo da flora e da fauna nativas; 

❖ Promover a adequação dos sistemas de destinação de resíduos sólidos e 

efluentes, e sua manutenção, em articulação com o Poder Público Municipal 

e demais atores responsáveis e/ou interessados;    

❖ Estimular e apoiar atividades de turismo que favoreçam a geração de renda 

para a população local, a manutenção da atividade agropecuária e a 

conservação das áreas úmidas e fragmentos florestais remanescentes;  

❖ Promover e/ou apoiar a realização de atividades pedagógicas em educação 

ambiental;  

❖ Apoiar a extensão rural para a conservação dos recursos hídricos, dos solos 

e da diversidade;  

❖ Apoiar pesquisas que incentivem práticas conservacionistas em sistemas 

produtivos. 

 

NORMAS GERAIS DA ZUAP 

É vedado: 
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❖ Cortes verticais no relevo, sendo permitidas apenas alterações na 

modelagem natural do terreno com função agrícola (curvas de nível, 

terraços), acessibilidade (manutenção de estradas de acesso), benfeitorias 

e residencial (platôs); 

❖ Atividades minerárias que não tenham sido licenciadas e não estejam em 

processo de licenciamento até a data de publicação do presente Plano de 

Manejo;  

❖ Abertura de novas áreas de mineração após a publicação deste Plano de 

Manejo; 

❖ Supressão da vegetação nativa em estágio médio e avançado de 

regeneração, em sua totalidade ou parcialmente; e 

❖ Supressão da vegetação nativa em APPs e áreas de reserva legal. 

É permitido: 

❖ O uso de fogo controlado mediante o estabelecimento de estratégias de 

prevenção de queimadas por meio de aceiros com largura mínima de 3 

metros; 

❖ O desenvolvimento de atividades agropecuárias de baixo impacto 

ambiental como a agricultura familiar e agroecológica (inclusive 

associativistas e cooperativistas), bem como turismo de baixo impacto, 

incentivando-se a atividade de fruticultura a partir de espécies nativas;  

❖ O uso de fertilizantes e defensivos agrícolas a partir das prescrições 

específicas de profissional habilitado; 

❖ A utilização de Organismos Geneticamente Modificados seguindo as 

normatizações vigentes e indicações da Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança – CNTBio; 

❖ Atividades de aquicultura após avaliação técnica da FIPERJ e licenciamento 

junto ao órgão ambiental. Os tanques ou viveiros existentes com atividades 

intensivas de pisciculturas dulcícolas deverão ser licenciados num prazo de 

dois anos da data de publicação do Plano de Manejo; 

❖ Práticas de agricultura sustentável, com utilização de técnicas 

conservacionistas da água, do solo e da biodiversidade; e 

❖ Demais atividades permitidas nas Zonas de Preservação e Zonas de 

Conservação. 

 

NORMAS DA ZUAP1 

É vedado:  
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❖ Qualquer tipo de parcelamento da terra para fins de urbanização e/ou 

industrialização;  

❖ A instalação de empreendimentos industriais, exceto os relacionados à 

atividade agropecuária ou se houver anuência do INEA e ouvido o Conselho 

Consultivo;  

❖ Instalação de Pequenas Centrais Hidrelétricas sem anuência do INEA e 

ouvido o Conselho Consultivo; 

❖ Supressão de vegetação, aterros, alterações de relevo ou outras ações que 

causem a redução ou a degradação de áreas úmidas; e 

❖ Demais atividades vedadas nas normas gerais da Zona de Uso 

Agropecuário.   

 

É permitido: 

❖ O desenvolvimento de atividades de turismo ecológico, pesquisas 

científicas e de educação ambiental; e 

❖ Atividades permitidas nas normas gerais da Zona de Uso Agropecuário. 

 

NORMAS DA ZUAP2 

É vedado: 

❖ Qualquer tipo de parcelamento da terra para fins de urbanização e/ou 

industrialização; e 

❖ Demais atividades vedadas nas normas gerais da Zona de Uso 

Agropecuário. 

É permitido: 

❖ Atividades permitidas nas normas gerais da Zona de Uso Agropecuário e 

específicas da ZUAP1. 

 

NORMAS DA ZUAP3 

É vedado: 

❖ O estabelecimento de empreendimentos ou de projetos de 

desenvolvimento urbano sem previsão técnica do destino adequado dos 

efluentes e dos resíduos sólidos de forma definitiva;   

❖ Demais atividades vedadas nas normas gerais da Zona de Uso 

Agropecuário. 
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É permitido: 

❖ O parcelamento do solo, prevendo-se sempre medidas que favoreçam a 

captação, armazenamento e infiltração de água pluvial, atendidos os 

seguintes requisitos: taxa máxima de ocupação de 10%, taxa de 

permeabilidade mínima de 90%, coeficiente de cobertura vegetal mínimo 

de 30%, índice de aproveitamento máximo de 0,12, lote de 20.000m2 no 

mínimo e altura máxima de nove metros; e 

❖ Demais atividades permitidas nas normas gerais da Zona de Uso 

Agropecuário e específicas da ZUAP1. 

DESCRIÇÃO 

Foram estabelecidas 23 Zonas de Uso Agropecuário na APAIGU, abrangendo áreas dos 

Municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Esta zona integra áreas de cultivo 

diversificado, associações de chácaras, sítios de lazer e sítios de pequenos produtores rurais. 

As ZUAP também abrangem fragmentos florestais dispersos, principalmente nos topos de 

morro. 

As áreas com suscetibilidade a inundação e a enxurradas foram destacadas como áreas 

estratégicas de Área de Uso Restrito com Suscetibilidade a Inundação e Área com 

Suscetibilidade a Enxurrada, com restrições feitas para as mesmas. 

As zonas de uso agropecuário totalizam área de 8.298,7 ha, representando 37,5% da área 

total da APAIGU. 

 

Zona de Uso Agropecuário 1 (ZUAP1) 

Zona de Uso Agropecuário 1 01 (ZUAP1 01) 

Esta zona, localizada no município de Nova Iguaçu, é circundada pela ZC 01 e se limita ao 

sul com a ZOC 01. Devido à sua proximididade com remanescentes florestais importantes 

da Rebio Tinguá, o uso para atividades agrícolas nessa área deverá ser mais restrito, 

favorecendo práticas conservacionistas, e evitando a expansão da mesma. 

Zona de Uso Agropecuário 1 02 (ZUAP1 02) 

Está localizada na porção noroeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu, em território 

sobreposto à APA municipal Tinguá. Encontra-se   circundada pela ZC 01 e se limita a leste 

com a ZOC 02. Possui uma área úmida ao sul, que deve ser preservada. Devido à 

proximidade de remanescentes florestais importantes, o uso para atividades agrícolas nessa 

área deverá ser mais restrito, favorecendo práticas conservacionistas, e evitando a expansão 

da zona. Está inserida na área estratégica de interesse turístico da APAIGU (que possui 

descrição e delimitação definidas no tópico 5.5), devido a sua relevância nessa atividade, 

principalmente nas proximidades do bairro Tinguá. 
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Zona de Uso Agropecuário 1 03 (ZUAP1 03) 

Está localizada na porção noroeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu, no território 

sobreposto à APA Municipal Tinguá. Encontra-se limitada pela Rebio Tinguá ao norte e 

pela ZC 01 ao sul. Devido à proximidade de remanescentes vegetais significativos, o uso 

para atividades agrícolas nessa área deverá ser mais restrito, favorecendo práticas 

conservacionistas, e evitando a expansão da zona. Está inserida na área estratégica de 

interesse turístico da APAIGU (que possui descrição e delimitação definidas no tópico 5.5), 

devido a sua relevância nessa atividade, principalmente nas proximidades do bairro Tinguá. 

Zona de Uso Agropecuário 1 04 (ZUAP1 04) 

Está localizada na porção noroeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu, no território 

sobreposto à APA municipal Tinguá , e se encontra totalmente circundada pela ZC 01. Está 

inserida na área estratégica de interesse turístico da APAIGU (que possui descrição e 

delimitação definidas no tópico 5.5), devido a sua relevância nessa atividade, 

principalmente nas proximidades do bairro Tinguá. 

Zona de Uso Agropecuário 1 05 (ZUAP1 05) 

Está localizada no noroeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu, no território 

sobreposto entre as APAs estadual e municipal. Limita-se com a ZC 01 a oeste e com a 

ZOC 02 a leste. Está inserida na área estratégica de interesse turístico da APAIGU, que 

possui descrição e delimitação definidas no tópico 5.5. Busca evitar a expansão da área 

urbana no sentido da ZC, que possui vegetação de grande importância. 

Zona de Uso Agropecuário 1 06 (ZUAP1 06) 

Está localizada ao norte da APAIGU, próximo à Rebio Tinguá, e inserida em sua zona de 

amortecimento. A ocupação do território é caracterizada por chácaras de pequenos 

produtores e sítios de lazer. Encontra-se circundada pelas ZC 03 e 04, ZP 01 e Rebio Tinguá 

e limita-se a sudoeste com a ZOC 03. Além disso, está inserida na área estratégica de 

interesse turístico da APAIGU, que possui descrição e delimitação definidas no tópico 5.5. 

Busca evitar a expansão da ocupação  no sentido das áreas de vegetação mais conservada 

da APA.  

Zona de Uso Agropecuário 1 07 (ZUAP1 07) 

Está localizada no norte da APAIGU, no município de Duque de Caxias, e faz limite com a 

ZOC 02 a oeste, a ZP 01 ao norte e ZUAP2 05 a leste. Compõe-se de áreas com uso 

diversificado, principalmente campos antrópicos e fragmentos florestais com vegetação 

secundária em estágios inicial e médio de sucessão. Possui parcela de área úmida ao sul, 

que deve ser conservada. Além disso, a porção oeste da zona está inserida na área 
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estratégica de interesse turístico da APAIGU, que possui descrição e delimitação definidas 

no tópico 5.5. Busca evitar a expansão da ZOC 02 no sentido da ZP 01.  

Zona de Uso Agropecuário 1 08 (ZUAP1 08) 

Está localizada no centro-norte da APAIGU, no município de Duque de Caxias, e limita-se 

com a ZP 01 ao norte, e com a ZUAP2 05 e ZC 06 ao sul. O uso e ocupação do território 

é composto por áreas com cultivos diversificados e com ocupação rarefeita, caracterizada 

por chácaras de pequenos produtores e sítios de lazer mesclados de fragmentos florestais 

com vegetação secundária em estágios inicial e médio de sucessão. Além disso, possui 

uma parcela de área úmida, que deve ser conservada. 

Zona de Uso Agropecuário 1 09 (ZUAP1 09) 

Está localizada no centro-norte da APAIGU, no município de Duque de Caxias. Limita-se 

ao norte com a ZC 06, a leste com a ZP 01, e ao sul com a ZUAP2 05.  O uso e ocupação 

do território é composto por áreas com cultivos diversificados e chácaras de pequenos 

produtores e sítios de lazer mesclados com fragmentos florestais nos estágios inicial e 

médio de sucessão.  

Zona de Uso Agropecuário 1 10 (ZUAP1 10) 

É a zona bem representativa do território da APAIGU, abrangendo uma grande área do 

município de Duque de Caxias. Está inserida no centro da APA, em área preliminarmente 

definida no decreto como zona de ocupação restrita (ZOR), o que ressalta a importância 

da área para os objetivos de conservação da APA. Limita-se ao norte com ZUAP2 05 e ao 

sul com a ZUAP3 02 e a ZEUS 04. A ZC 11, que abrange um significativo fragmento florestal, 

encontra-se circunscrita por esta ZUAP1 10. . Abrange principalmente áreas de uso 

diversificado, com campos antrópicos entremeados por chácaras e sítios e por fragmentos 

de vegetação secundária em estágio inicial e médio, os quais estão localizados 

principalmente nos topos de morros. Além disso, possui uma parcela de área úmida, que 

deve ser preservada, visando manter a permeabilidade do solo. Essa zona objetiva a 

manutenção de um corredor de biodiversidade na área central da APA e a manutenção da 

permeabilidade dos solos.  

 

Zona de Uso Agropecuário 2 (ZUAP2) 

Zona de Uso Agropecuário 2 01 (ZUAP2 01) 

Esta ZUAP, localizada na porção oeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu, abrange 

áreas agrícolas próxima ao Rio Iguaçu. Esta zona limita-se com a ZC 01 ao norte e a oeste, 

a ZC 15 ao sul, a sudoeste com ZOC 13 e a leste e noroeste com a ZOC 01.  
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Zona de Uso Agropecuário 2 02 (ZUAP2 02) 

Esta ZUAP, localizada na porção centro-oeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu, 

limita-se ao sul com a ZCC 08, ZCC 07 e a ZC 15; a oeste com a ZOC 01, ao norte com a 

ZC 01 e a leste com a ZOC 02 e a ZC 05; e a sudeste com ZCC 07. A ZC 02 está inserida 

nesta zona. Abrange áreas de uso agropecuários diversificado, com áreas com 

suscetibilidade média a inundações nas porções central e sudeste da zona, e alguns 

remanescentes florestais em topos de morro. 

Zona de Uso Agropecuário 2 03 (ZUAP2 03) 

Esta ZUAP está localizada na porção noroeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu. 

Limita-se com a ZC 01 a oeste e com a ZOC 02 a leste, e abrange áreas de uso agropecuário 

diverso, com suscetibilidade média a inundações. Está inserida na área estratégica de 

interesse turístico da APAIGU, que possui descrição e delimitação definidas no tópico 5.5. 

Zona de Uso Agropecuário 2 04 (ZUAP2 04) 

Esta ZUAP está localizada na porção noroeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu. É 

circundada pela ZC 01 e limita-se ao sul com a ZOC 02. Possui áreas com suscetibilidade 

média e alta a inundações distribuídas por toda a zona, e suscetibilidade a enchentes na 

porção leste da mesma. 

Zona de Uso Agropecuário 2 05 (ZUAP2 05) 

Esta ZUAP está distribuída na porção central-norte da APAIGU, no município de Duque de 

Caxias, próximo de Tabuleiro, e faz limite com a ZP 01, ZUAP 1 09, ZUAP1 08 e ZC 06 ao 

norte, ZOC 02 a oeste, ZOC 03 a leste e ZUAP3 02, ZUAP3 03 e ZUAP1 10 ao sul.  Esta 

zona abrange usos agropecuários diversos e sítios de lazer. Possui áreas com 

suscetibilidade média e alta a inundações distribuídas por toda a zona, e suscetibilidade a 

enchentes na porção noroeste da mesma. 

Zona de Uso Agropecuário 2 06 (ZUAP2 06) 

Esta ZUAP está localizada na porção sudoeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu, 

abrangendo um trecho do AMRJ. Limita-se ao norte e a leste com a ZOC 12 e a noroeste 

com a ZC 14. Esta zona abrange áreas de uso agropecuários diverso, com remanescentes 

de vegetação secundária em estágio inicial e médio de sucessão em topos de morro. Além 

disso, está situada na área estratégica histórico-cultural da APAIGU, que possui descrição 

e delimitação definidas no tópico 5.5. 

Zona de Uso Agropecuário 2 07 (ZUAP2 07) 

Esta ZUAP está localizada na porção centro-oeste da APAIGU, no município de Nova 

Iguaçu, circundada pela ZCC 06 e limitando-se a oeste com a ZC13 e ZOC12. Tal zona 
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abrange áreas de uso agropecuário diverso, sem a presença de remanescentes vegetais 

significativos. Além disso, está situada na área estratégica histórico-cultural da APAIGU, que 

possui descrição e delimitação definidas no tópico 5.5. 

Zona de Uso Agropecuário 2 08 (ZUAP2 08) 

Está localizada na porção centro-oeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu. É limitada 

pela pela ZOC 12 ao sul e a oeste, pela ZC 13 ao sul, e ZCCs 06 e 07 a leste e norte. Tal 

zona abrange áreas de uso agropecuário diverso, com áreas de média e alta suscetibilidade 

a inundação e com remanescentes de vegetação secundária em estágio inicial. Além disso, 

está situada na área estratégica histórico-cultural da APAIGU, que possui descrição e 

delimitação definidas no tópico 5.5. 

Zona de Uso Agropecuário 2 09 (ZUAP2 09) 

Esta ZUAP está localizada na porção sudoeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu, 

e é circundada pela ZC 15 e pela ZOC 12. Além disso, está situada na área estratégica 

histórico-cultural da APAIGU, que possui descrição e delimitação definidas no tópico 5.5. 

Zona de Uso Agropecuário 2 10 (ZUAP2 10) 

Esta ZUAP está localizada na porção oeste da APAIGU, no município de Nova Iguaçu. 

Limita-se ao norte com a ZC 15, e ao sul com a ZOC 12. Tal zona abrange áreas de uso 

agropecuário diverso, com áreas de média suscetibilidade a inundação e remanescentes 

de vegetação secundária em estágio inicial. Além disso, as porções sul-sudeste desta zona 

estão situadas na área estratégica histórico-cultural da APAIGU, que possui descrição e 

delimitação definidas no tópico 5.5. 

 

Zona de Uso Agropecuário 3 (ZUAP3)    

Zona de Uso Agropecuário 3 01 (ZUAP3 01) 

Está localizada na porção sul da APAIGU, no município de Duque de Caxias, com uma 

pequena parcela em Belford Roxo. Limita-se a leste com a ZOC 07 e a ZCC 06, ao norte 

com a ZEUS 04, a ZRA 01 a leste e a ZCC 04 ao sul. Esta zona possui uma grande área 

com suscetibilidade média e alta à inundação, que corresponde às áreas de parque urbano 

fluvial Amapá e uma parcela da área de ocupação do condomínio Amapá, ambos previstos 

no Projeto Iguaçu. Dessa forma, a ocupação nessa zona prevê usos que atendam as 

recomendações previstas no projeto. 
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Zona de Uso Agropecuário 3 02 (ZUAP3 02) 

Esta ZUAP está distribuída na porção central da APAIGU, no município de Duque de Caxias, 

próximo de Jardim Marambaia, e abrange o AMRJ. Limita-se a sudoeste com a ZCC 06 e a 

ZCC 07, a noroeste com a ZOC 02, a nordeste com a ZUAP1 10 e a sudoeste com a ZEUS 

04 e ZOC 07. Esta zona abrange, principalmente, áreas antropizadas e de mineração de 

areia. Possui áreas com suscetibilidade média e alta a inundações distribuídas por toda a 

zona. 

Zona de Uso Agropecuário3 03 (ZUAP3 03) 

Está localizada na porção leste da APAIGU, no município de Duque de Caxias, próximo a 

São Lourenço. Limita-se a leste com a ZOCI 01, a sudeste com ZOC 04, a sul com ZOC 05, 

a sudoeste com ZEUS 04, a oeste com ZUAP1 10, a noroeste com ZUAP2 05 e a norte com 

ZOC 03. Esta zona possui áreas com suscetibilidade média e alta à inundação distribuídas 

por todo o polígono, e áreas suscetíveis à enchentes em sua porção nordeste. 

 

5.4.5 ZONA DE OCUPAÇÃO CONSOLIDADA INDUSTRIAL – ZOCI 

DEFINIÇÃO 

Áreas caracterizadas essencialmente por atividades industriais de diferentes setores 

consolidadas no interior da APAIGU, estabelecidas em Plano Diretor Municipal ou Projetos 

de ordenamento industrial do Estado do Rio de Janeiro.  

OBJETIVOS 

❖ Promover programas que minimizem os impactos negativos das atividades 

industriais, a médio e longo prazo, e estimulem a compatibilização de 

processos industriais com práticas ambientalmente sustentáveis, 

favorecendo a manutenção da qualidade ambiental e o bem-estar humano;   

❖ Promover a adequação dos sistemas de destinação de resíduos sólidos e 

efluentes, em articulação com o Poder Público Municipal e demais atores 

responsáveis e/ou interessados; e 

❖ Estimular a manutenção da permeabilidade dos solos e o desenvolvimento 

de outras ações voltadas à mitigação dos processos geradores de 

inundações e enxurradas; 

 

NORMAS DA ZOCI 

É vedado: 
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❖ Estabelecimento de empreendimentos sem previsão técnica e apresentação 

de projeto de destino adequado dos efluentes líquidos e resíduos sólidos 

de forma definitiva, e com devido plano de manutenção dos mesmos; 

❖ A implantação de empreendimentos em desacordo com o Plano Diretor 

Municipal vigente. 

É permitido: 

 

❖ O estabelecimento de empreendimentos industriais, dentro dos limites 

estabelecidos nas normas aplicáveis, e de maneira a manter a qualidade 

ambiental e a segurança da população;  

❖ A implantação de projetos públicos e/ou privados de apoio às atividades 

industriais; 

❖ Alterações no perfil de relevo, mediante projeto de terraplanagem a ser 

apresentado aos órgãos competentes, elaborado por profissional 

habilitado, que garanta explicitamente o não agravamento dos processos 

geradores de inundações e enxurradas;  

❖ O desenvolvimento de atividades industriais em concordância com o Plano 

Diretor Municipal, incentivando-se a adoção de medidas para captação e 

utilização da água pluvial; e 

❖ Demais atividades permitidas para as Zonas de Preservação, Conservação 

e Ocupação Controlada. 

DESCRIÇÃO 

A ZOCI 01 da APAIGU está localizada no Distrito Industrial da CODIN em Duque de Caxias 

na BR-040, km 22,5, distrito de Xerém, limita-se ao norte e noroeste com a ZOC 03, a 

sudoeste e sul com a ZUAP3 03 e a sudeste com a ZOC 04. Esta zona possui suscetibilidade 

média e alta a inundação, sendo destacada como parte de uma área estratégica (delimitada 

e descrita no tópico 5.5 do documento), elaborada com recomendações para garantir a 

segurança da população já adensada nas áreas. 

Essa zona possui área de 357,9 ha, representando 1,6% da área total da APAIGU.  

 

5.4.6 ZONA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS – ZCC 

DEFINIÇÃO 

Contemplam as áreas definidas no Decreto Estadual n° 44.032/2013, sujeitas a inundações 

e alagamentos na APAIGU. Estas áreas foram estabelecidas na criação da APA e são áreas 

de alagamentos naturais dos rios Botas e Iguaçu que ajudam a abater os níveis máximos 
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das cheias nesses rios. Com a APA Alto Iguaçu, essas áreas não poderão ser ocupadas ou 

aterradas, permitindo assim que sirvam para o extravasamento desses rios. 

OBJETIVOS 

❖ Garantir o acúmulo das águas pluviais; 

❖ Conter transbordamentos com operação de pôlderes; e 

❖ Controlar os fluxos hídricos em áreas de risco. 

NORMAS DA ZCC 

É vedado: 

❖ Construção de novas edificações, exceto para obras indispensáveis à 

pesquisa, administração, fiscalização própria da APA e aquelas 

indispensáveis à implantação do assentamento rural “Terra Prometida” do 

Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro – ITERJ; 

❖ Extração mineral de qualquer natureza; 

❖ Parcelamento do solo, exceto aqueles indispensáveis À implantação do 

assentamento rural “Terra Prometida” do Instituto de Terras do Estado do 

Rio de Janeiro – ITERJ; 

❖ Instalação de equipamentos de esporte e lazer que venham a interferir na 

permeabilidade do terreno; 

❖ Aterros, exceto para a implantação de equipamentos de uso público, 

mediante a elaboração e aprovação do órgão gestor da unidade de 

conservação e aqueles indispensáveis à implantação do assentamento rural 

“Terra Prometida” do Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro – 

ITERJ; e 

❖ Lançamentos e disposição de resíduos sólidos de qualquer natureza. 

É permitido: 

❖ Usos que não impliquem na alteração do relevo, da permeabilidade do solo 

e supressão da vegetação nativa; e 

❖ Ações que visem mitigar os impactos das inundações, desde que seja 

obtida anuência do INEA. 

 

DESCRIÇÃO 

As ZCCs são compostas por oito setores cuja delimitação (inclusive memorial descritivo) 

constam no decreto de criação da APAIGU. Tais áreas totalizam 1.613,58 ha, o que 

corresponde a 7,3% da APAIGU. No zoneamento da APA neste Plano de Manejo, foi 
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mantida a delimitação e as normas destas zonas que estão estabelecidas no decreto de 

criação da APAIGU. 

 

5.4.7 ZONA DE EXPANSÃO URBANA SUSTENTÁVEL – ZEUS  

São compostas por áreas pouco conservadas e esparsamente ocupadas próximas a áreas 

urbanas consolidadas e/ou vias de grande circulação (como o Arco Metropolitano, BR-040 

e estrada do Rio D’Ouro). Essa zona poderá suportar a expansão urbana (uso residencial e 

serviços), desde que esta não interfira negativamente nos processos de geração de 

enchentes e enxurradas e promova o aumento da qualidade ambiental e a conservação e 

recuperação dos ecossistemas remanescentes.  

OBJETIVOS 

❖ Possibilitar o desenvolvimento urbano sustentável sem comprometer social 

ou ambientalmente as gerações atuais ou futuras nas mesmas da zona e 

seu entorno;  

❖ Promover a oferta de serviços públicos e de infraestrutura para a população 

local de forma adequada e segura; 

❖ Promover a adequação dos sistemas de destinação de resíduos sólidos e 

efluentes, em articulação com o Poder Público Municipal e demais atores 

responsáveis e/ou interessados;    

❖ Estimular a manutenção da permeabilidade dos solos e o desenvolvimento 

de outras ações voltadas à mitigação dos processos geradores de 

inundações e enxurradas; 

❖ Possibilitar a conservação e recuperação de remanescentes florestais em 

estágio médio e avançado de sucessão, de áreas de preservação permante 

(APPs), e suscetíveis à inundação; 

❖ Contribuir para a preservação do patrimônio histórico-cultural. 

 

NORMAS DA ZEUS 

É vedado: 

❖ Construções de estabelecimentos públicos ou privados sem projeto de 

esgotamento sanitário; 

❖ A supressão de vegetação secundária estágio médio e avançado de 

sucessão; 
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❖ Ocupação ou supressão de vegetação em APPs, sobretudo em áreas com 

suscetibilidade a enxurradas. Não são recomendadas mesmo nos casos do 

artigo 8º da lei 12.651/2012; 

❖ A ocupação por edificações de qualquer porte em áreas de suscetibilidade 

média e alta à inundação; e 

❖ A ocupação por edificações de qualquer porte em cota altimétrica superior 

60 metros. 

 

É permitido: 

❖ A instalação de infraestrutura pública ou privada de urbanização, desde 

que em acordo com os Planos Diretores Municipais e com autorização dos 

órgãos competentes; 

❖ Alterações no perfil de relevo, mediante projeto de terraplanagem a ser 

apresentado aos órgãos competentes, elaborado por profissional 

habilitado, que garanta explicitamente o não agravamento dos processos 

geradores de inundações e enxurradas.  

❖ O parcelamento do solo para fins de urbanização, prevendo-se sempre 

medidas que favoreçam a captação, armazenamento e infiltração de água 

pluvial, atendidos os seguintes requisitos: taxa máxima de ocupação de 

25%, taxa de permeabilidade mínima de 50%, coeficiente de cobertura 

vegetal mínimo de 50%, índice de aproveitamento máximo de 1 (um), lote 

de 2.000m2 no mínimo, testada mínima de 20 m e altura máxima de 18 

(dezoito metros); 

❖ Demais atividades permitidas nas Zonas de Preservação, Conservação e Uso 

Agropecuário. 

 

DESCRIÇÃO 

As zonas de expansão urbana sustentável foram estabelecidas em áreas com ocupação 

urbana esparsa próximas a áreas urbanas consolidadas e/ou vias de grande circulação, 

geralmente mescladas com vegetação secundária em estágio inicial e médio de sucessão 

e áreas com suscetibilidade a inundação. Também foram inclusas áreas de chácaras, sítios 

de pequenos produtores rurais e sítios de lazer próximas a núcleos urbanos, que podem 

vir a ter seu uso modificado para áreas urbanas.  

Considerando que o território da APA se mostra bastante vulnerável à ocorrência de 

enchentes e inundações (características essas que foram cruciais para a criação da APAIGU), 

sobretudo nas áreas urbanas e densamente ocupadas, as áreas com suscetibilidade média 

e alta a inundação e à ocorrência de enxurradas foram destacadas como áreas estratégicas 

dentro das zonas (Área de Uso Restrito com Suscetibilidade a Inundação e Área de 
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Suscetibilidade a Enxentes). Estas, foram delimitadas e descritas no tópico 5.5 do 

documento, com restrições feitas para garantir a segurança da população nas áreas. 

Além disso, foram selecionados os remanescentes vegetais mais importantes dessas zonas, 

definidos a partir do estágio de sucessão e representatividade no território, sendo definidos 

como áreas prioritárias para conservação (indicados nas áreas estratégicas), que, não devem 

sofrer supressão. 

As ZEUS com maior extensão estão localizadas no entorno do arco metropolitano, ao sul 

da APAIGU, fazendo limite com grandes ZCC. 

Ao longo do território da APAIGU existem seis zonas de expansão urbana sustentável que 

totalizam área de 1.666 ha, representando 7,5% da área total da APAIGU. 

Zona de Expansão Urbana Sustentável 01 (ZEUS 01) 

Localiza-se na porção nordeste da APAIGU, ao norte do Morro do Calengue e próximo à 

Zona de Amortecimento da Rebio Tinguá. É uma zona de transição entre a ZOC 03 (leste) 

e a ZC 07. A zona é ocupada por chácaras de pequenos produtores e sítios de lazer de 

maior adensamento (sendo uma área onde notadamente se destaca o crescimento da 

urbanização). Além disso, essa zona possui suscetibilidade média a inundação e a 

enxurradas, sendo essas áreas definidas como estratégicas, delimitadas e definidas no 

tópico 5.5. Essas áreas possuem restrição de ocupação, visando a manutenção da 

permeabilidade do solo e conservação de faixas marginais para garantir a segurança 

socioambiental da população. 

Zona de Expansão Urbana Sustentável 02 (ZEUS 02) 

Localiza-se no limite nordeste da APAIGU, a nordeste da ZOC 03, e circundada pelas ZC 

07 e 08. Está inserida na zona de amortecimento da Rebio Tinguá. A ocupação da zona é 

composta por chácaras de pequenos produtores e sítios de lazer de maior adensamento, 

bem como uso diversificado mesclado com vegetação secundária em estágios inicial e 

médio de sucessão. Essa zona possui suscetibilidade média a inundação e a enxurradas, 

sendo essas áreas definidas como estratégicas, e delimitadas e definidas no tópico 5.5. 

Essas áreas possuem restrição de ocupação, visando a manutenção da permeabilidade do 

solo e conservação de faixas marginais para garantir a segurança socioambiental da 

população. 

Zona de Expansão Urbana Sustentável 03 (ZEUS 03) 

Localiza-se no limite nordeste da APAIGU, a nordeste da ZOC 03 e ao sul da ZC 08. Está 

inserida na zona de amortecimento da Rebio Tinguá. É ocupada por chácaras de pequenos 

produtores e sítios de lazer de maior adensamento, bem como uso diversificado. Essa zona 

possui áreas com suscetibilidade média a inundação, definidas como estratégicas e 

definidas no tópico 5.5. Essas áreas possuem restrição de ocupação, visando a manutenção 

da permeabilidade do solo para garantir a segurança socioambiental da população. 
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Zona de Expansão Urbana Sustentável 04 (ZEUS 04) 

Está localizada na porção sudeste da APAIGU, no município de Duque de Caxias, no local 

conhecido como Parque Capivari. Seu limite sul segue o AMRJ, limita-se a nordeste com a 

ZUAP3 03, a noroeste com a ZUAP1 10, a oeste com a ZUAP3 02, a sudoeste com a ZOC 

07 e a leste com a ZUAP3 01. Esta zona apresenta áreas urbanas de baixa densidade 

mescladas a campos antrópicos e áreas de vegetação pouco conservada.. Possui áreas com 

suscetibilidade média a inundação, definidas no item 5.5. Essas áreas possuem restrição de 

ocupação, visando a manutenção da permeabilidade do solo para garantir a segurança 

socioambiental da população. 

Zona de Expansão Urbana Sustentável 05 (ZEUS 05) 

Está localizada ao sul da APA, no município de Belford Roxo. Faz limite com ZCC 04 a 

norte, a oeste com as ZOC 8, 9 e 10 e ao sul com a ZOC 11. É composta, principalmente, 

por vegetação secundária em estágio inicial e médio de sucessão. Além disso, essa zona 

possui áreas com suscetibilidade média a inundação definidas como estratégicas, e 

delimitadas e definidas no tópico 5.5. Essas áreas possuem restrição de ocupação, visando 

a manutenção da permeabilidade do solo e a garantia da segurança socioambiental da 

população.  

Zona de Expansão Urbana Sustentável 06 (ZEUS 06) 

Está localizada ao sul da APA, entre os municípios de Nova Iguaçu e Belford Roxo. Limita-

se ao norte com a ZCC 06, a sudeste com a ZCC 04, ao sul com a ZCC 05, a sudoeste com 

a ZC 12 e a noroeste com ZOC 12. É uma área com extensa formação de morros, sendo 

composta, principalmente, por vegetação secundária em estágio inicial e médio de 

sucessão, remanescentes da Mata Atlântica. Além disso, essa zona possui áreas com 

suscetibilidade média a inundação definidas como estratégicas, e definidas no tópico 5.5. 

Essas áreas possuem restrição de ocupação, visando a manutenção da permeabilidade do 

solo e a garantia da segurança socioambiental da população. 

 

5.4.8 ZONA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (ZRA) 

DEFINIÇÃO 

É composta pela área contaminada remanescente de atividade industrial na Cidade dos 

Meninos, na qual ações específicas devem ser planejadas e implementadas, conjuntamente 

com os demais atores atuantes na área, no sentido de buscar a segurança socioambiental 

das presentes e futuras ocupações e usos.  



 

470   

OBJETIVOS 

❖ Garantir a descontaminação da área, para promover a segurança 

socioambiental das presentes e futuras ocupações e usos; 

NORMAS DA ZRA 

É vedado: 

❖ A escavação do solo sem medidas de controle; 

❖ A ingestão de água subterrânea; 

❖ A prática de atividades agrícolas voltadas para o consumo humano; e 

❖ Atividades que envolvam contato dérmico com qualquer fonte de água 

sem a devida garantia de que a mesma não está contaminada. 

 

DESCRIÇÃO 

A Cidade dos Meninos, que consiste em uma área de domínio da União com 

aproximadamente 1.853 ha, está localizada no município de Duque de Caxias. No local, 

ainda na década de 1940, funcionou um internato para rapazes com o desenvolvimento 

de cursos profissionalizantes. Posteriormente, o Governo Federal instalou no local uma 

fábrica para produção dos pesticidas, sendo a mesma desativada em 1961. 

Os resíduos tóxicos da fábrica, compostos principalmente por cerca de 400 toneladas de 

hexaclorociclohexano (HCH – popularmente conhecida como pó-dabroca), foram 

abandonados sem qualquer tipo de tratamento ou orientação à população, que passou a 

utilizar os produtos indiscriminadamente, inclusive vendendo-o nas feiras livres de Duque 

de Caxias. 

Diversas intervenções e estudos já foram realizados na Cidade dos Meninos para tentar 

resolver ou minimizar o problema da contaminação no local, e um dos objetivos da criação 

da APAIGU refere-se justamente a este problema de contaminação na área, sendo de 

fundamental importância, a implementação de ações que acrescentem melhorias às 

condições socioambientais do território, possibilitando também a contínua e criteriosa 

interação com o entorno. 

Assim, localizada ao sudeste da APAIGU, limita-se ao norte com a ZEUS 04, a noroeste e 

oeste com a ZUAP3 01, e a ZCC 01 encontra-se inserida dentro desta zona. A Zona de 

Recuperação Ambiental é caracterizada por ocupações rurais e periurbanas, dispostas 

esparsamente na região ao redor da ZCC Cidade dos Meninos. É uma área de média e alta 

suscetibilidade a inundação, portanto, uma área úmida, com o foco de contaminação do 

solo e dos lençóis freáticos disposto em cerca de 7ha, que, atualmente, se encontra isolado, 

com cercas de proteção e placas de orientação. 
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Do ponto de vista do zoneamento da APA, a criação de uma zona específica na área da 

Cidade dos Meninos visa a melhoria da qualidade de vida das pessoas ali residentes e a 

busca por soluções integradas para a problemática envolvida com o foco de contaminação 

com produtos tóxicos ali existente. 

Ao longo do território da APAIGU existe uma zona de recuperação ambiental que possui 

área de 966,69 ha, representando 4,37% da área total da APAIGU. 

 

5.5 ÁREAS ESTRATÉGICAS DA APAIGU 

Áreas relevantes para o manejo da APAIGU que apresentam características peculiares e 

com vocações específicas, que funcionam como diretrizes para tomada de decisões a nível 

local, sendo assim, espaços fundamentais para o funcionamento sistêmico da APAIGU. Os 

polígonos dessas áreas foram delimitados com base em informações cartográficas 

específicas, e estão distribuídos no território de acordo com as descrições individuais de 

cada área estratégica nos demais tópicos dessa sessão. 

❖ Área Histórico-cultural (AHC); 

❖ Área de Interesse Turístico (AIT); 

❖ Área de Uso Conflitante (AUC); 

❖ Área de Conservação (AC); 

❖ Área de Recuperação (AR); 

❖ Área de Suscetibilidade a Enxurrada (ASE); 

❖ Área de Uso Consolidado com Suscepibilidade a Inundação (AUCSI); e 

❖ Área de Uso Restrito com Suscetibilidade a Inundação (AURSI). 

O Quadro 5.5 apresenta a distribuição das áreas estratégicas (ha) e o percentual total da 

APAIGU. 

Quadro 5.5 – Quantitativos das áreas estratégicas na APA Estadual do Alto Iguaçu. 

Áreas Estratégicas Área (ha) % do total da APAIGU 

Área Histórico-cultural (AHC) 1.490,22 6,74 

Área de Interesse Turístico (AIT) 1307,53 5,91 

Área de Uso Conflitante (AUC) 43,57 1,92 

Área de Conservação (AC) 108,04 0,19 

Área de Recuperação (AR) 2.454,16 11,09 

Área de Suscetibilidade a Enxurrada 

(ASE) 
531,49 2,40 

Área de Uso Consolidado com 

Suscepibilidade a Inundação (AUCSI) 
1.229,21 5,56 

Área de Uso Restrito com 

Suscetibilidade a Inundação (AURSI) 
2.768,94 12,52 
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Áreas Estratégicas Área (ha) % do total da APAIGU 

TOTAL 9.933,16 46,33 

Em relação às áreas estratégicas na APAIGU, apresenta-se no Quadro 5.6 a nomenclatura, 

localização, justificativa e Programas Prioritários a serem desenvolvidos. A localização das 

mesmas pode ser visualizada no Mapa 5.2. 
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Quadro 5.6 – Síntese das áreas estratégicas da APA do Alto Iguaçu. 

Áreas Estratégicas Localização Justificativa Programas Prioritários 

Área Histórico-

cultural 

Localiza-se na porção central da APAIGU, no 

município de Duque de Caxias, nas 

proximidades da localidade de Parque Amapá, 

e na porção oeste, no município de Nova 

Iguaçu, nas proximidades da Vila de cava. 

Existência de patrimônio histórico-

cultural material e imaterial relevante, 

prioritário de/para proteção. 

• Programa de Valorização do Patrimônio Histórico-

cultural; 

• Programa de Pesquisa e Conhecimento; 

• Programa de Comunicação e Educação Ambiental. 

Área de Interesse 

Turístico 

Localiza-se na porção noroeste da APAIGU, nos 

municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, 

nas proximidades da localidade de Tinguá. 

Atividades existentes e com potencial 

para consolidação do agroturismo e 

turismo de natureza (lazer, 

contemplação, vivencial). 

• Programa de Recreação e Turismo; 

• Programa de Comunicação Educação Ambiental. 

Área de Uso 

Conflitante 

Está distribuída na porção central da APAIGU, 

fazendo parte do município de Duque de 

Caxias. Compreende as cavas de extração de 

areia na zona de contenção de cheia. 

Conflitos de finalidade, uso e 

ocupação do solo, incoerentes com os 

princípios de conservação da natureza. 

• Programa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

• Programa de Comunicação e Educação Ambiental; 

• Programa de Prevenção e Combate a incêndios; 

• Programa de Monitoramento Socioambiental; 

• Programa de Recuperação Ambiental. 

Área de 

Conservação 

Localiza-se distribuída pela porção sudoeste e 

sul-sudoeste da APAIGU, nos municípios de 

Nova Iguaçu e Belford Roxo. 

Nescessidade de conservação de áreas 

com remanescentes vegetais 

importantes em zonas de expansão 

urbana sustentável. 

• Programa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

• Programa de Comunicação e Educação Ambiental; 

• Programa de Monitoramento Socioambiental; 

• Programa de Recuperação Ambiental. 

Área de 

Recuperação  

Localiza-se distribuída pelas porções central, 

sudoeste, oeste, noroeste, norte e nordeste da 

APAIGU, nos municípios de Nova Iguaçu, 

Duque de Caxias e Belford Roxo. 

Nescessidade de recuperação em 

áreas degradadas em zonas de 

preservação e zonas de conservação. 

• Programa de Recuperação/Restauração 

• Programa de Prevenção e Combate a incêndios; 

• Programa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

Área de 

Suscetibilidade a 

Enxurrada  

Localizadas nas porções nordeste da APAIGU, 

no município de Duque de Caxias, nas 

proximidades de Xerém. 

Existência de suscetibilidade a 

enxurradas em zonas de ocupação 

controlada e zonas de expansão 

urbana sustentável. 

• Programa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

• Programa de Comunicação e Educação Ambiental; 

• Programa de Monitoramento Socioambiental; 

• Programa de Recuperação Ambiental. 
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Áreas Estratégicas Localização Justificativa Programas Prioritários 

Área de Uso 

Consolidado com 

Suscepibilidade a 

Inundação  

Estão localizadas nas porções centro-sul, 

sudoeste, oeste, noroeste e nordeste da 

APAIGU, nos municípios de Nova Iguaçu, 

Duque de Caxias e Belford Roxo. 

Existência de suscetibilidade média e 

alta a inundação em zonas de 

ocupação controlada e zonas de 

ocupação controlada industrial.  

• Programa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

• Programa de Comunicação e Educação Ambiental; 

• Programa de Monitoramento Socioambiental; 

• Programa de Recuperação Ambiental. 

Área de Uso 

Restrito com 

Suscetibilidade a 

Inundação  

Estão localizadas nas porções sudoeste e 

central da APAIGU, nos municípios de Nova 

Iguaçu, Duque de Caxias e Belford Roxo. 

Nescessidade de preservação de áreas 

com suscetibilidade média e alta a 

inundação em zonas de expansão 

urbana sustentável. 

• Programa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

• Programa de Comunicação e Educação Ambiental; 

• Programa de Monitoramento Socioambiental; 

• Programa de Recuperação Ambiental. 
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Mapa 5.2 – Áreas Estratégicas da APAIGU. 

Aqui entra o Mapa em PDF.  

TAMANHO A1 
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5.5.1 ÁREA HISTÓRICO-CULTURAL – AHC 

Locais em que há presença de bens materiais e/ou imateriais de interesse histórico ou 

cultural. A existência da área visa a proteção de exemplares que contemplem o patrimônio 

histórico, cultural, religioso e arqueológico encontrado na APAIGU.  

Uma das áreas está localizada na porção central da APAIGU, no município de Duque de 

Caxias, e contempla sítios históricos encontrados por ocasião dos estudos arqueológicos 

durante a implantação do Arco Metropolitano. É uma área que possui grande potencial 

para desenvolvimento de pesquisas, estudos e está com indicativo de preservação pelo 

Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Cultural (IPHAN). 

Outra área está localizada na porção sudoeste da APAIGU, nas proximidades da localidade 

da Vila de Cava, com área total de 1.490,22 ha. Ela abrange locais de alta relevância histórica 

para a região, como a Fazenda São Bernardino, Cemitério dos Escravos, Igreja Nossa 

Senhora da Piedade, antigo Porto de Iguaçu e a antiga Vila de Iguaçu. Do ponto de vista 

da Gestão desta área estratégica, é de grande interesse a execução de programas visando 

a preservação do patrimônio histórico e cultural. 

Esses marcos referenciais de paisagem, no caso de patrimônio material, também tendem 

a servir como destino de visitações guiadas com propostas centradas em atividades 

vivenciais de experimentação. 

5.5.2 ÁREA DE INTERESSE TURÍSTICO – AIT 

São locais com atividades e usos turísticos consolidados em áreas com aspectos naturais 

com poucas alterações provocadas pelo ser humano, onde o ambiente deve ser mantido 

o mais próximo possível do natural. Os aspectos típicos ambientais dos locais com vivência 

turística, além de preservarem as características, devem ainda contribuir na propagação de 

diretrizes, informações e recomendações definidas no Plano de Manejo. 

Está localizada na porção norte-noroeste da APAIGU, com menor parte no município de 

Duque de Caxias e maior parte no município de Nova Iguaçu, nas proximidades da 

localidade de Tinguá, com área total de 1.307,53 ha. 

Contempla áreas de vegetação secundária em diferentes estágios de sucessão, área com 

cultivos diversificados, áreas urbanas e locais com associação de chácaras, sítios de 

pequenos produtores rurais e sítios de lazer. 

5.5.3 ÁREA DE USO CONFLITANTE – AUC 

Local estratégico onde há conflitos de entendimento e incompatibilidade de nomenclatura 

e/ou uso, relacionados a zoneamentos existentes em Planos de Manejo de Unidades de 

Conservação/Proteção e Planos Diretores Municipais. Está distribuído na porção central da 

APAIGU, fazendo parte do município de Duque de Caxias, com área total de 43,57 ha, 

representando aproximadamente de 0,19% da área total da APAIGU. O tipo de conflito 
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pelo uso corresponde à atividade de extração de areia em zona de Contenção de cheia 

(ZCC). 

A existência de cavas de extração de areia representam locais com uso incompatível com 

os objetivos da APA, sobretudo com a zona na qual está inserida, sendo estabelecido pelo 

decreto de criação. 

Assim, é necessária adequação das atividades minerários instaladas na região para atender 

às diretrizes ambientais e aos objetivos de criação da APAIGU. Também devem ser previstas 

ações visando à recuperação das áreas degradadas e mitigação dos impactos ambientais, 

além de sua utilização futura. 

5.5.4 ÁREA DE CONSERVAÇÃO - AC 

São locais com vegetação secundária em estágio médio de sucessão importantes para 

conservação em zonas de expansão urbana sustentável, que devem ser mantidos o mais 

próximo possível do natural. Estão distribuídos pelas porções sudoeste e sul-sudoeste da 

APAIGU, nos municípios de Nova Iguaçu e Belford Roxo, com área total de 108,04 ha. 

5.5.5 ÁREA DE RECUPERAÇÃO - AR 

São locais com vegetação degradada em zonas de conservação (ZC) e de preservação (ZP), 

localizados distribuídos pelas porções central, sudoeste, oeste, noroeste, norte e nordeste 

da APAIGU, nos municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford Roxo, com área 

total de 2.454,16 ha. Essas áreas foram delimitadas como locais com cobertura de solo que 

não seja de vegetação secundária em estágio médio e avançado de sucessão. 

Assim, são áreas caracterizadas por terem usos de campo antopizado, solo exposto, cultivos 

diversos, áreas descobertas, e principalmente, vegetação secundária em estágio inicial de 

sucessão. E, a nível de gestão dessas zonas, é de grande interesse a execução de programas 

visando a recuperação dessas áreas. 

5.5.6 ÁREA DE SUSCETIBILIDADE A ENXURRADA - ASE 

Locais com suscetibilidade a enxurradas, em zonas de ocupação controlada (ZC), zona de 

ocupação controloda industrial (ZOCI), zona de expansão urbana sustentável (ZEUS), e zona 

de uso agropecuário (ZUAP), ou seja, zonas que atualmente possuem uso de ocupação 

urbana, ou podem vir a ter esse encaminhamento ou intenção futuramente. Estas áreas 

estão localizadas nas porções nordeste da APAIGU, no município de Duque de Caxias, nas 

proximidades de Xerém, com área total de 531,49 ha. 

Assim, são áreas suscetíveis à ocorrência de enxurradas localizadas em porções de grande 

densidade urbana na APA, ou em seus arredores, fato que devem servir de embasamento 

na gestão do território, devendo ser restrita a ocupação próxima aos corpos hídricos dessas 

áreas. É fundamental, minimamente, que as faixas marginais dos corpos hídricos sejam 

conservadas, conforme preconizado pelo art. 4° da Lei 12.651/2012.  
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5.5.7 ÁREA DE USO CONSOLIDADO COM SUSCETIBILIDADE A INUNDAÇÃO - AUCSI 

Locais com suscetibilidade média e alta a inundações em zona de ocupação (ZOC) e zona 

de ocupação industrial (ZOCI). Estão localizadas nas porções centro-sul, sudoeste, oeste, 

noroeste e nordeste da APAIGU, nos municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford 

Roxo, com área total de 1.229,21 ha. Destacam-se a comunidade do Amapá e Xerém, que 

possuem histórico conhecido de ocorrência frequente desses eventos.  

Essas áreas possuem ocupação urbana densa consolidada, porém devem ser desenvolvidas 

análises, estudos e ações no sentido de diminuir os impactos dos eventos para a população 

local, a partir do planejamento voltado para a adaptabilidade do meio ambiente urbano a 

essa dinâmica. 

5.5.8 ÁREA DE USO RESTRITO COM SUSCETIBILIDADE A INUNDAÇÃO - AURSI 

Locais com suscetibilidade média e alta a inundações em zona de expansão urbana 

sustentável (ZEUS) e zona de uso agropecuário (ZUAP). Estão localizadas nas porções sul, 

sudoeste, norte, sudeste e central da APAIGU, nos municípios de Nova Iguaçu, Duque de 

Caxias e Belford Roxo, com área total de 2.768,94 ha.  

As áreas com suscetibilidade a inundação nessas zonas não poderão ser ocupadas, com 

vistas a garantir a segurança socioambiental da população.  
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6 MÓDULO 5 – PLANOS SETORIAIS 

De acordo com o escopo do Roteiro Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo 

em Áreas de Proteção Ambiental do INEA, este módulo apresenta o planejamento da APA. 

Nele são descritos os planos setoriais (conjunto de ações referentes a temas específicos), 

os programas que os compõem e as atividades a serem realizadas. 

O Roteiro do INEA especifica ainda que é imprescindível a elaboração de atividades e 

programas que tenham como foco os pontos fracos ou ameaças sinalizadas durante as 

oficinas participativas e que foram consideradas prioritárias. O agrupamento das forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças para a APA e entorno definidas nas Oficinas de 

Diagnóstico e de Planejamento apresentaram as prioridades conforme Quadro 6.1. 

Quadro 6.1 – Matriz com resultados do diagnóstico participativo sobre as forças, fraquezas, oportunidades 

e ameaças da APAIGU. 

Ordem 
Ambiente Interno (APA) Ambiente Externo (Entorno da APA) 

Forças (Ajuda) Fraquezas (Atrapalha) Oportunidades Ameaças 

1ª Recursos hídricos 
Falta de saneamento 

ambiental 

Potencial para 

reflorestamento 

Expansão 

desordenada 

2ª Criação da APA Caça e desmatamento Educação ambiental Saneamento 

3ª 
Patrimônio histórico-

cultural 

Ausência de atuação 

pública 
Agricultura familiar 

Falta de articulação 

com outros planos 

4ª Agricultura familiar Ocupações irregulares 
Ordenação do uso do 

solo 

Falta de 

sistematização de 

educação ambiental 

5ª Biodiversidade 

Falta de conservação 

ambiental e de 

segurança pública 

- - 

As oficinas participativas também indicaram os parceiros estratégicos prioritários para a 

gestão da APAIGU, os quais foram o Poder Público Municipal, o INEA e o Ministério Público. 

Assim, de posse das informações das oficinas participativas, dos resultados do diagnóstico 

ambiental e do zoneamento/normas/diretrizes adotado para a UC, procedeu-se a 

elaboração de Planos Setoriais visando à gestão da APA. 

Em cada Plano Setorial, os programas contemplam objetivos, assim como resultados 

esperados que interferem nos meios sócio, econômico e ambiental, visando o cumprimento 

das principais premissas e metas, macro e específicas, definidas no escopo de criação da 

APAIGU. 

Dessa forma, através de indicadores de mensuração, toda e qualquer atividade poderá ser 

monitorada, avaliada e redimensionada, quanto à eficácia e o atendimento às diferentes 

dinâmicas diárias inerentes à gestão. 
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6.1 PLANO SETORIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

6.1.1 PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Este programa terá como foco ações visando otimizar a administração da APA. Os objetivos 

específicos são os seguintes: 

❖ Implantar os recursos necessários para a execução de todos os programas 

previstos; 

❖ Administrar com parâmetros técnicos, a implantação, controle e 

manutenção periódica/contínua dos recursos materiais, tecnológicos, 

financeiros e humanos; 

❖ Estruturar base informacional de referência para análises e consultas 

internas e externas. 

As atividades programadas, responsáveis/parceiros e o cronograma de execução estão 

apresentados no Quadro 6.2. 

Quadro 6.2 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução proposto para 

o Programa de Administração e Manutenção. 

# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
o
 2

 

A
n
o
 3

 

A
n
o
 4

 

A
n
o
 5

 

1 2 3 4 

1 Estruturar o quadro funcional da APAIGU, 

considerando o pessoal previsto (Quadro 6.3). 
INEA.   X X X    

2 Elaborar plano de contas e de custeio 

operacional. 
INEA. X        

3 Instalar e manter rede de internet banda larga 

na Sede. 
INEA. X        

4 

Adquirir o mobiliário, equipamentos, materiais 

e demais infraestrutura para a APA, conforme 

previsto ( 

Quadro 6.4). 

INEA.   X X X    

5 

Fomentar a captação de recursos financeiros 

na iniciativa pública, privada e terceiro setor 

para o desenvolvimento de projetos dentro 

da APAIGU. 

INEA 

Parceiro: Conselho 

Consultivo. 

  X X X X X X 

6 Incentivar na APAIGU a contratação de 

estagiários (as) pelo INEA. 
INEA X X X X X X X X 
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# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
o
 2

 

A
n
o
 3

 

A
n
o
 4

 

A
n
o
 5

 

1 2 3 4 

Parceiros: Poder Público 

Municipal. 

7 Desenvolver o Projeto de Voluntariado para a 

APA, priorizando a comunidade local. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo e Poder 

Público Municipal. 

X X X X X X X X 

8 

Promover a Manutenção Preventiva e 

Corretiva para a infraestrutura da sede da 

APA, considerando a limpeza, reparação e 

pintura, equipamentos, sistemas de 

sinalização e comunicação. 

INEA 

Parceiros: Poder Público 

Municipal e Iniciativa 

Privada. 

    X X X X 

9 

Manter e ampliar a contratação dos serviços 

para atender demandas específicas, tais como: 

manutenção e limpeza das instalações, 

vigilância patrimonial, manutenção de 

equipamentos e rede de informática, 

manutenção de veículos, entre outros. 

INEA.   X X X X X X 

10 

Implementar na sede da APAIGU, a Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P) e a 

coleta seletiva de resíduos sólidos. 

INEA 

Parceiro: Conselho 

Consultivo. 

X X X X     

11 

Estabelecer parceria (convênio) com as 

prefeituras de Nova Iguaçu, Duque de Caxias 

e Belford Roxo, para o compartilhamento do 

banco de dados ambientais da área da APA, 

obedecendo aos procedimentos e normas de 

cada instituição. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo e Poder 

Público Municipal. 

X X X X X X X X 

12 

Encaminhar informações georreferenciadas 

para compartilhamento em base única no 

Sistema de Informação do INEA, como 

suporte para o planejamento e 

monitoramento contínuo da UC. 

INEA. X X X X X X X X 
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# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
o
 2

 

A
n
o
 3

 

A
n
o
 4

 

A
n
o
 5

 

1 2 3 4 

13 

Implantar sistema de comunicação (internet e 

telefone) na APAIGU, para atender as 

necessidades do INEA na Sede e nas 

atividades de campo. 

INEA.  X X X X    

14 

Implantar, alimentar e atualizar um sistema de 

banco de dados informatizados (incluindo 

plataforma SIG) com os dados da 

implementação de todos os Planos Setoriais e 

os indicadores do monitoramento e avaliação. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, Poder 

Público Municipal e 

Iniciativa Privada. 

  X X X X X X 
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Quadro 6.3 – Quadro de recursos humanos necessários para a Gestão ideal da APAIGU. 

Cargo / Função Quantidade prevista 
Vínculo institucional / 

Procedência 

Chefe da APA 01 INEA 

Analista Ambiental 02 INEA 

Analista Administrativo 01 INEA / Parceiros 

Técnico Administrativo 01 INEA 

Guarda-parques 05 INEA / Voluntários 

Estagiárias (os) 04 INEA / Parceiros / Voluntários 

Especialista em Turismo 01 Parceiros / Voluntários 

Especialista em Educação Ambiental 01 Parceiros / Voluntários 

 

Quadro 6.4 – Quadro de materiais e equipamentos necessários para a Gestão ideal da APAIGU. 

Finalidade Item Quantidade 

Controle e Fiscalização 

Veículo 4X4 02 

Clinômetro 01 

Kits de EPI 05 

Trenas de 50/100 Metros 02 

Lanternas 05 

Kit de Primeiros Socorros 02 

Uniformes 20 

Facão 10 

Machado 04 

GPS 02 

Caixa de Ferramentas 03 

Gravador portátil 01 

Máquina fotográfica semiprofissional 01 

Binóculos 01 

Equipamentos para contenção, captura e transporte de 

animais 
02 

Mobiliário, 

equipamentos, 

tecnologia e utensílios 

Mesa de escritório com cadeiras adequadas 05 

Mesa de reuniões 02 

Armários/prateleiras/estantes de escritório 03 

Notebook 02 

Computadores Desktop completos 02 

Impressora/Copiadora 01 

Equipamento projetor multimídia LED 01 

Quadro / Painel de Avisos 02 

Arquivo de aço com gavetas 02 

Estantes metálicas 06 

Telefone celular 02 

Softwares Variável 
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Finalidade Item Quantidade 

Ventiladores de teto Variável 

Ar condicionado Variável 

Equipamento completo de energia solar Variável 

Equipamentos e materiais para cozinha Variável 

Material de escritório Variável 

6.1.2 PROGRAMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

Este programa tem como foco o desenvolvimento de ações articuladas visando à aplicação 

das normas e diretrizes da APA, além da aplicação das políticas ambientais em questões 

como ocupações irregulares, desmatamento e caça. Os objetivos específicos são os 

seguintes: 

❖ Garantir o atendimento e cumprimento das normas legais e diretrizes 

estabelecidas no Plano de Manejo e nas demais legislações pertinentes; 

❖ Exercer os atributos de controle de proteção do patrimônio natural e 

sociocultural da APAIGU no âmbito de atividades que ameacem sua 

integralidade. 

As atividades programadas, responsáveis/parceiros e o cronograma de execução estão 

apresentados no Quadro 6.5. 

Quadro 6.5 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução proposto para 

o Programa de Controle e Fiscalização Ambiental. 

# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
o
 2

 

A
n
o
 3

 

A
n
o
 4

 

A
n
o
 5

 

1 2 3 4 

16 

Planejar e implementar um projeto de 

fiscalização de rotina da APAIGU, 

contemplando os setores mais vulneráveis e 

de modo a abranger toda a extensão da UC 

INEA. 
 X X X X X X X 

17 

Elaborar o Projeto Integrado de Controle e 

Fiscalização Ambiental em parceria com as 

demais instituições atuantes no território 

(Rebio Tinguá, Prefeituras e UCs Municipais). 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, Prefeituras e 

ICMBio. 

 X X X     

18 

Estabelecer parcerias com as demais UCs da 

região para o compartilhamento e 

monitoramento de informações 

socioambientais. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, Prefeituras e 

ICMBio. 

 X X X     
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# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
o
 2

 

A
n
o
 3

 

A
n
o
 4

 

A
n
o
 5

 

1 2 3 4 

19 

Implementar o Projeto Integrado de Controle 

e Fiscalização Ambiental contemplando o 

patrulhamento e rotina de fiscalização em 

todas as zonas e áreas estratégicas da APA, 

de acordo com características específicas (ex.: 

fiscalizar empreendimentos turísticos e de 

lazer em meses de maior fluxo de turistas e 

veranistas). Na fiscalização e patrulhamento 

devem ser priorizadas áreas sensíveis às 

pressões antrópicas e ilícitos como caça e 

desmatamento irregulares. Os procedimentos 

e resultados devem ser registrados no sistema 

de Banco de Dados. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, Prefeituras e 

ICMBio. 

   X X X X X 

6.1.3 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO À GESTÃO 

Este programa visa capacitar conselheiros e gestores de UC para a atuação qualificada na 

gestão da APA. Será desenvolvido a partir de atividades de formação como seminários, 

cursos e oficinas. Os objetivos específicos são os seguintes: 

❖ Realizar a capacitação continuada para formação e aprimoramento aos 

participantes do Conselho Consultivo da APAIGU; 

❖ Estimular o envolvimento de diferentes atores sociais, revelando talentos, 

competências e comprometimento com a Gestão da APAIGU; 

❖ Realizar o acompanhamento contínuo, avaliação e revisão do Plano de 

Manejo. 

As atividades programadas, responsáveis/parceiros e o cronograma de execução estão 

apresentados no Quadro 6.6. 

Quadro 6.6 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução proposto 
para o Programa de Capacitação à Gestão. 

# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
o
 2

 

A
n
o
 3

 

A
n
o
 4

 

A
n
o
 5

 

1 2 3 4 

20 Estruturar e sistematizar, conforme Estatuto 

do Conselho Consultivo, temas para a 

INEA; 

Parceiros: 

Universidades, 

X X       
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# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
o
 2

 

A
n
o
 3

 

A
n
o
 4

 

A
n
o
 5

 

1 2 3 4 

formatação de treinamentos e cursos aos 

conselheiros. 

Prefeituras, 

Organizações 

Socioambientais e 

Iniciativa Privada. 

21 

Articular junto a parceiros, com conhecimento 

técnico e experiência comprovada, a 

efetivação de treinamentos e cursos aos 

conselheiros. 

INEA; 

Parceiros: 

Universidades, 

Prefeituras, 

Organizações 

Socioambientais e 

Iniciativa Privada. 

  X X     

22 

Efetivar seminários e reuniões temáticas 

voltadas ao aperfeiçoamento técnico e 

estratégico do Conselho Consultivo. 

Chefe da APA e 

Conselho Consultivo 

Parceiros: 

Universidades, 

Prefeituras, ONGs e 

Iniciativa Privada. 

  X X X X X X 

23 

Buscar junto à órgãos públicos e privados 

recursos para a capacitação da equipe de 

Gestão da APA. 

Chefe da APA e 

Conselho Consultivo. 

Parceiros: 

Universidades, 

Prefeituras e Iniciativa 

Privada 

   X X X X X 

24 

Possibilitar à Gestão da APA a participação 

em cursos e oficinas de treinamento e 

qualificação. 

Chefe da APA e 

Conselho Consultivo. 
    X X X X 

25 

Apresentar em reuniões periódicas os 

indicadores dos Planos Setoriais para 

acompanhamento e avaliação pelo Conselho 

Consultivo. 

Chefe da APA e 

Conselho Consultivo. 
X X X X X X X X 

26 Realizar seminários temáticos para avaliação e 

revisão do Plano de Manejo. 

INEA e Conselho 

Consultivo. 
   X X X X X 
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6.2 PLANO SETORIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

6.2.1 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

Tem como foco ações para recuperação das áreas degradadas e contaminadas no interior 

da APA. As ações serão construídas de forma coletiva e articulada visando contribuir para 

a solução de problemas ambientais históricos da APA, como a contaminação na Cidade 

dos Meninos e a recuperação de áreas de mineração, bem como ações de restauração e 

reflorestamento. Os objetivos específicos são os seguintes: 

❖ Incentivar a implementação de procedimentos sustentáveis para 

recuperação de áreas degradadas e contaminadas; 

❖ (Re) estabelecer ambientes com parâmetros socioambientais equilibrados. 

As atividades programadas, responsáveis/parceiros e o cronograma de execução estão 

apresentados no Quadro 6.7. 

Quadro 6.7 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução proposto para 

o Programa de Recuperação Ambiental. 

# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
o
 2

 

A
n
o
 3

 

A
n
o
 4

 

A
n
o
 5

 

1 2 3 4 

27 

Formar parcerias e atuar para viabilizar a 

implementação de ações para recuperação de 

áreas degradadas e contaminadas com a 

participação e integração de técnicos, 

voluntários e multiplicadores. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, Prefeituras, 

Universidades, ONGs e 

Iniciativa Privada. 

   X X X X X 

28 Apoiar estratégias visando a remediação da 

área contaminada na Cidade dos Meninos. 

INEA 

Parceiros: Prefeituras, 

Universidades, ONGs e 

Iniciativa Privada. 

  X X X X X X 

29 

Articular parceria para implementação de um 

viveiro com espécies nativas da Mata 

Atlântica visando reflorestamento/restauração 

de áreas na APA, especialmente matas ciliares, 

topos e encostas de morros. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, Prefeituras, 

Universidades, ONGs e 

Iniciativa Privada. 

  X X X X X X 

6.2.2 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 

Este programa estabelece as atividades a serem executadas no âmbito da Gestão da APA 

para prevenir e/ou combater incêndios no interior da UC. As principais estratégias se 
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baseiam em parcerias com a guarda ambiental voluntária, bombeiros, ICMBio (Rebio 

Tinguá) e corpo de bombeiros. Os objetivos específicos são os seguintes: 

❖ Implementar procedimentos de prevenção e/ou controle de ocorrências ou 

riscos de incêndios florestais; 

❖ Reduzir sistematicamente as ocorrências de incêndios florestais causados 

por ação humana. 

As atividades programadas, responsáveis/parceiros e o cronograma de execução estão 

apresentados no Quadro 6.8. 

Quadro 6.8 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução proposto para 

o Programa de Prevenção e Combate a Incêndios. 

# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
o
 2

 

A
n
o
 3

 

A
n
o
 4

 

A
n
o
 5

 

1 2 3 4 

30 Sistematizar procedimentos para registro de 

ocorrências de incêndios e queimadas. 

INEA 

Parceiros: Serviço de 

Guarda-Parques do 

INEA, Bombeiros e 

Rebio Tinguá. 

X X X X     

31 

Estabelecer uma rede de mobilização com 

agentes locais para comunicação e registro de 

ocorrência de incêndios e queimadas 

INEA 

Parceiros: Serviço de 

Guarda-Parques do 

INEA, Conselho 

Consultivo, Prefeituras e 

Sociedade Civil. 

  X X X X X X 

32 

Elaborar e sistematizar procedimentos 

internos de prevenção e/ou controle de 

ocorrências ou riscos de incêndios florestais, 

tendo como parâmetro de alerta as 

notificações preventivas oriundas da rede de 

mobilização (agentes locais). 

INEA 

Parceiros: Serviço de 

Guarda-Parques do 

INEA, Bombeiros, 

Prefeituras e Sociedade 

Civil. 

  X X X X X X 

33 

Estabelecer e articular o cumprimento efetivo 

da manutenção das faixas de servidão e 

aceiros nas principais vias de trânsito no 

interior da APA. 

INEA 

Parceiros: Serviço de 

Guarda-Parques do 

INEA, Prefeituras, DER, 

CONCER e DNIT. 

X X X X X X X X 



 

490   

6.3 PLANO SETORIAL DE CONHECIMENTO 

6.3.1 PROGRAMA DE PESQUISA E CONHECIMENTO 

Tem como foco o acompanhamento e promoção das atividades de pesquisas realizadas 

na APA. Será desenvolvido através de parcerias com universidades, ONGs e Poder Público. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

❖ Estimular a geração de conhecimento científico e empírico, sistematizando-

o em plataforma pública de consulta; 

❖ Resgatar e sistematizar os saberes locais; 

❖ Ampliar a divulgação de conhecimentos gerados a diferentes atores sociais. 

As atividades programadas, responsáveis/parceiros e o cronograma de execução estão 

apresentados no Quadro 6.9. 
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Quadro 6.9 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução proposto para 

o Programa de Pesquisa e Conhecimento. 

# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
o
 2

 

A
n
o
 3

 

A
n
o
 4

 

A
n
o
 5

 

1 2 3 4 

37 

Formalizar parcerias (convênios) com 

instituições de ensino e pesquisa para 

realização de projetos voltados à proteção e 

manejo da biodiversidade (inventários), 

resgate do conhecimento tradicional da 

população e de valorização da cultura local. 

INEA 

Parceiros: 

Universidades, 

Sociedade Civil, ONGs, 

Conselho Consultivo, 

Prefeituras e Iniciativa 

Privada. 

   X X X X X 

38 

Incentivar estudos e projetos para localização 

e proteção de locais de interesse 

arqueológico e/ou histórico-culturais na 

região da APA. 

INEA 

Parceiros: 

Universidades, 

Sociedade Civil, ONGs, 

Conselho Consultivo, 

Prefeituras e Iniciativa 

Privada. 

  X X X X X X 

39 Incentivar e apoiar a realização de censo 

sociodemográfico na APA. 

INEA 

Parceiros: 

Universidades, 

Sociedade Civil, ONGs, 

Conselho Consultivo, 

Prefeituras e Iniciativa 

Privada. 

    X X   

40 

Incentivar e apoiar a realização de pesquisas, 

estudos e projetos com foco em alternativas 

de desenvolvimento socioambientais 

sustentáveis (ex.: uso de espécies vegetais de 

interesse econômico, atividades de turismo, 

recuperação e restauração de áreas 

degradadas, manejo de produtos florestais 

não madeireiros, coleta de sementes e 

produção de mudas, etc.). Em todas as 

intervenções deve-se prever o envolvimento 

INEA 

Parceiros: 

Universidades, 

Sociedade Civil, ONGs, 

Conselho Consultivo, 

Prefeituras e Iniciativa 

Privada. 

   X X X X X 
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# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
o
 2

 

A
n
o
 3

 

A
n
o
 4

 

A
n
o
 5

 

1 2 3 4 

das comunidades da APA, sempre que 

possível com metodologias participativas. 

41 

Incentivar e apoiar o desenvolvimento de 

pesquisas, estudos e projetos aplicados com 

foco no resgate e valorização dos 

conhecimentos e saberes tradicionais nas suas 

diversas manifestações (ex.: uso e manejo dos 

recursos naturais, práticas agrícolas, 

religiosidade, artes, costumes, tradições, 

herança cultural, etc.). 

INEA 

Parceiros: 

Universidades, 

Sociedade Civil, ONGs, 

Conselho Consultivo, 

Prefeituras e Iniciativa 

Privada. 

   X X X X X 

42 

Atualizar o cadastro de todas as pesquisas, 

estudos e projetos realizados e em 

andamento na APA. 

INEA 

Parceiros: Universidades 

e Sociedade Civil. 

  X X X X X X 

43 

Sistematizar e salvaguardar na sede da 

APAIGU listagens e resultados de produção 

científica geradas pelas pesquisas, estudos e 

projetos orientados e/ou produzidos na APA. 

INEA 

Parceiros: 

Universidades, 

Sociedade Civil, ONGs, 

Conselho Consultivo, 

Prefeituras e Iniciativa 

Privada. 

X X X X X X X X 

6.3.2 PROGRAMA DE MONITORAMENTO SOCIOAMBIENTAL 

Tem como foco a implantação de ações visando realizar o monitoramento dos aspectos 

socioambientais no interior da APA. Os objetivos específicos são os seguintes: 

❖ Realizar o monitoramento da qualidade ambiental na APAIGU; 

❖ Cadastrar os aspectos socioambientais e monitorar as ocupações 

irregulares no interior da APA. 

As atividades programadas, responsáveis/parceiros e o cronograma de execução estão 

apresentados no Quadro 6.10. 

Quadro 6.10 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução proposto para 

o Programa de Monitoramento Socioambiental. 
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# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
o
 2

 

A
n
o
 3

 

A
n
o
 4

 

A
n
o
 5

 

1 2 3 4 

44 

Elaborar e implementar projeto para 

monitoramento ambiental dos recursos 

hídricos, qualidade do ar, fauna e flora da 

APA. 

INEA 

Parceiros: 

Universidades, ONGs e 

Iniciativa Privada. 

   X X X X X 

45 

Elaborar e implementar projetos (em parceria) 

para monitoramento dos aspectos 

socioeconômicos no território da APA. 

INEA 

Parceiros: 

Universidades, 

Sociedade Civil, ONGs, 

Conselho Consultivo, 

Prefeituras e Iniciativa 

Privada. 

    X X X X 

6.4 PLANO SETORIAL DE INTEGRAÇÃO E GESTÃO INTERINSTITUCIONAL 

6.4.1 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Este programa tem como foco a divulgação da APA, seus objetivos, normas e diretrizes, 

bem como das ações realizadas para gestão da UC. Outro foco de atuação será a 

divulgação de informações relevantes para a conservação da APA. 

No âmbito da Educação Ambiental, este programa visa realizar atividades para ampliação 

da conscientização para a preservação ambiental e a melhoria das condições 

socioambientais na APA. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

❖ Estabelecer e implementar estratégias de comunicação entre a Gestão da 

APA e os atores envolvidos direta e indiretamente com o território da UC; 

❖ Ampliar e consolidar canais de comunicação efetivos e de interação 

baseados nos princípios da transparência e da liberdade de informação; 

❖ Estimular através de estratégias de comunicação, o envolvimento e 

comprometimento dos diferentes atores sociais na gestão da APAIGU; 

❖ Promover a Educação Socioambiental crítica para mobilizar a comunidade 

visando sua participação efetiva na implementação do Plano de Manejo e 

na melhoria das condições socioambientais da APAIGU; 

❖ Estimular percepções e comportamentos sociais que contribuam para 

práticas diárias sustentáveis; 



 

494   

❖ Estabelecer subsídios teórico-práticos referenciais para políticas 

pedagógicas/metodológicas. 

As atividades programadas, responsáveis/parceiros e o cronograma de execução estão 

apresentados no Quadro 6.11. 

Quadro 6.11 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução proposto para 

o Programa de Comunicação e Educação Ambiental. 

# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
o
 2

 

A
n
o
 3

 

A
n
o
 4

 

A
n
o
 5

 

1 2 3 4 

46 

Elaborar Projeto Estratégico de Comunicação 

Socioambiental para ser implementado 

através de meios acessíveis à comunidade, em 

linguagem adequada e que contemple 

diferentes públicos envolvidos com a APAIGU. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais, Mídias 

locais e Iniciativa 

Privada. 

X X X X     

47 

Manter contato permanente com os principais 

meios de comunicação para divulgação de 

informações como eventos, programas 

especiais, pesquisas relevantes de interesse 

público, avisos/informes e notícia sobre a 

APA. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais, Mídias 

locais e Iniciativa 

Privada. 

X X X X X X X X 

48 

Desenvolver instrumentos e executar ações de 

comunicação visando divulgar a APA e o 

Plano de Manejo, principalmente seus 

objetivos e normas. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais, Mídias 

locais e Iniciativa 

Privada. 

 X X X X X X X 

49 

Elaborar e distribuir materiais de comunicação 

com o objetivo de informar a comunidade 

sobre aspectos socioambientais da APAIGU e 

os resultados alcançados com a 

implementação do Plano de Manejo. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais, Mídias 

    X X X X 
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# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
o
 2

 

A
n
o
 3

 

A
n
o
 4

 

A
n
o
 5

 

1 2 3 4 

locais e Iniciativa 

Privada. 

50 

Criar e distribuir material de comunicação do 

tipo “manual rápido” com a divulgação dos 

atrativos da APA nas áreas de turismo, lazer e 

cultura, assim como as regras de conduta 

para cada zona e os locais de atendimento 

em emergência de saúde. O material também 

deve focar em aspectos e informações 

relacionadas à caça e desmatamento irregular, 

a práticas agropastoris conservacionistas e 

sustentáveis, e a agrossilvicultura. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais, Mídias 

locais e Iniciativa 

Privada. 

    X X X X 

51 

Manter os dados da APAIGU atualizados no 

Portal Oficial do INEA (website) com 

informações sobre a APAIGU, incluindo o 

Plano de Manejo, Resumo Executivo, Agenda 

de Ações, Atuação do Conselho Consultivo, 

Planos e Programas, bem como dados e 

informações gerais sobre o território. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo. 

  X X X X X X 

52 

Criar e atualizar periodicamente páginas e 

grupos em redes sociais com comunicações e 

informações de ações/eventos realizados na 

APA, além de agenda e alertas em geral. A 

aplicação desta ação estará sempre atrelada 

as indicações do setor de comunicação da 

instituição. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo. 

  X X X X X X 

53 

Promover Seminários e Encontros Técnico-

científicos para repasse de informações 

(pesquisas, estudos e projetos) para a 

comunidade e para a discussão e 

acompanhamento do Plano de Manejo. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais, Mídias 

locais e Iniciativa 

Privada. 

   X  X  X 
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# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
o
 2

 

A
n
o
 3

 

A
n
o
 4

 

A
n
o
 5

 

1 2 3 4 

54 

Elaborar e implementar Projeto de Sinalização 

da APA que contemple placas nos limites da 

UC, portais nas entradas principais, placas de 

informação em pontos estratégicos, principais 

acessos, informações socioculturais e pontos 

turísticos. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais, Mídias 

locais e Iniciativa 

Privada. 

   X  X  X 

55 

Estimular a participação efetiva do Conselho 

Consultivo no acompanhamento da produção 

do material de comunicação, na divulgação e 

distribuição do material produzido. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo. 

    X X X X 

56 

Sistematizar, consolidar e divulgar 

procedimentos operacionais voltados às 

situações de ocorrência de eventos extremos 

na região da APAIGU. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo. 

X X X X X X X X 

57 

Sistematizar e difundir junto à comunidade 

procedimentos seguros e sustentáveis para 

manejo em Zonas de Ocupação Controlada e 

Zonas de Contenção de Cheias. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais, Mídias 

locais e Iniciativa 

Privada. 

X X X X X X X X 

58 

Articular junto a Secretarias Municipais de 

Meio Ambiente, ONGs e Instituições de 

Ensino, a compatibilização dos parâmetros e 

fundamentos de Educação ambiental com as 

diretrizes, zoneamento e programas da 

APAIGU. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, Prefeituras, 

Universidades, ONGs e 

Iniciativa Provada. 

  X X X X X X 

59 

Capacitar, através de curso de 30h, 

inicialmente 60 pessoas voluntárias com 

potencial para serem multiplicadores 

(professores, alunos e lideranças 

comunitárias), abordando temas de interesse 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais, Mídias 

    X  X  
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Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 
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1 2 3 4 

da conservação. Temas prioritários: 

importância da biodiversidade, principais 

ameaças socioambientais, ocorrência de 

eventos naturais extremos, recursos hídricos, 

normas e diretrizes da APA. 

locais e Iniciativa 

Privada 

60 

Promover eventos em duas modalidades 

básicas, abertos ao público em datas 

comemorativas: i) Evento relacionado ao meio 

ambiente e cultura regional; e, ii) Evento com 

coordenadores pedagógicos para difundir 

informações sobre a APA, buscando 

incorporar este tema nas grades curriculares. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais, Mídias 

locais e Iniciativa 

Privada 

   X X X X X 

61 

Promover capacitações através de palestras, 

workshops e treinamentos rápidos aos 

colaboradores de empreendimentos 

instalados ou que venham a se instalar na 

área da APAIGU, principalmente 

empreendimentos de turismo, lazer e 

industriais. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais, Mídias 

locais e Iniciativa 

Privada 

   X X X X X 

6.4.2 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIOCULTURAL 

O foco das ações deste programa é o patrimônio histórico-cultural existente na APA. Os 

objetivos específicos são os seguintes: 

❖ Fortalecer as manifestações locais de identidade cultural; 

❖ Valorizar e preservar o patrimônio imaterial e material no território da 

APAIGU; 

❖ Aprimorar instrumentos de resgate e valorização do patrimônio 

sociocultural da APAIGU. 

As atividades programadas, responsáveis/parceiros e o cronograma de execução estão 

apresentados no Quadro 6.12. 

Quadro 6.12 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução proposto para 

o Programa de Valorização do Patrimônio Sociocultural. 
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62 Apoiar manifestações culturais que agreguem 

valor a produtos e marcas da região. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais, Poder 

Público Municipal 

X X X X X X X X 

63 

Apoiar a realização de eventos culturais 

relacionados a práticas artísticas, culturais e 

de valorização do modo de vida local. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais, Poder 

Público Municipal 

X X X X X X X X 

64 

Apoiar a capacitação e a formação de agentes 

multiplicadores dos saberes tradicionais e 

patrimônio imaterial/material. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais 

  X X X X X X 

65 

Articular o diálogo com entidades que 

mantêm atividades culturais para promover a 

difusão dos conhecimentos e valores dos 

recursos naturais e culturais, além dos 

benefícios e importância da sua conservação, 

principalmente na Área Estratégica Histórico-

cultural. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais, Poder 

Público Municipal 

  X X X X X X 

66 

Valorizar práticas culturais baseadas nos 

saberes e fazeres do uso sustentável de 

recursos naturais originários da Mata 

Atlântica, entre esses: erveiros, mateiros, 

rezadeiras, coletores de sementes e outros 

usos de produtos florestais não madeireiros 

ligados diretamente à cultura local. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, 

Organizações 

Socioambientais, Poder 

Público Municipal 

    X X X X 

67 Estimular parcerias e o envolvimento 

voluntário em ações de sensibilização e 
INEA     X X X X 
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visitação guiada que contemplem a 

valorização e preservação dos sítios históricos 

na APAIGU, especialmente a Fazenda São 

Bernardino, Igreja Nossa Senhora da Piedade, 

Estrada Real do Comércio, Porto de Iguaçu e 

Estação de Tinguá. 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, Prefeituras, 

Sindicatos, Associações, 

IPHAN e Iniciativa 

Privada. 

6.4.3 PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 

Neste programa são propostas ações para articulação da gestão da APA e seu Conselho 

Consultivo com os diferentes órgão e entidades atuantes na região visando a 

implementação do Plano de Manejo da APA. Os objetivos específicos são os seguintes: 

❖ Apoiar e fortalecer políticas públicas e projetos relacionadas ao 

ordenamento territorial acerca das temáticas socioambiental e econômica; 

❖ Estabelecer intercâmbios com troca de informações e participação efetiva 

(deliberativa) em espaços de gestão de políticas públicas; 

❖ Participar da implementação de procedimentos sustentáveis de manejo de 

bacias hidrográficas. 

As atividades programadas, responsáveis/parceiros e o cronograma de execução estão 

apresentados no Quadro 6.13. 

Quadro 6.13 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução proposto para 

o Programa de Cooperação Interinstitucional. 

# Atividades 
Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 

A
n
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68 

Articular a participação da APAIGU, através da 

chefia e/ou conselheiros na configuração e 

reuniões dos Conselhos Municipais de Meio 

Ambiente e de áreas correlatas à 

socioeconomia e cultura. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, Conselhos 

Municipais, Prefeituras, 

Câmara Metropolitana, 

Mosaico Central 

Fluminense e Comitê 

de Bacia Hidrográfica. 

X X X X X X X X 
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69 

Fortalecer a participação da APAIGU, através 

da chefia e/ou conselheiros na configuração e 

reuniões da Câmara Metropolitana, Comitê de 

Bacia Hidrográfica, Mosaico Central 

Fluminense, Consórcios e Fóruns Regionais. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, Conselhos 

Municipais, Prefeituras, 

Câmara Metropolitana, 

Mosaico Central 

Fluminense e Comitê 

de Bacia Hidrográfica. 

X X X X X X X X 

70 

Potencializar intercâmbio técnico e estratégico 

com demais UCs do Mosaico Central 

Fluminense e de todo o Estado do Rio de 

Janeiro. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo e Mosaico 

Central Fluminense. 

    X X X X 

71 

Compartilhar ações que possuam 

convergência de resultados em Planos 

Macroestratégicos de Desenvolvimento e 

Ordenamento Territorial. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, Conselhos 

Municipais, Prefeituras, 

Câmara Metropolitana. 

X X X X X X X X 

72 

Participar da elaboração, implementação e 

monitoramento das ações do Plano de Bacia 

Hidrográfica. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo e Comitê de 

Bacia Hidrográfica. 

X X X X X X X X 

73 

Articular e participar da elaboração e 

implementação dos Planos Municipais de 

Saneamento 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo, Prefeituras e 

Comitê de Bacia 

Hidrográfica. 

  X X X X X X 

74 

Articular ações para desenvolvimento de 

projeto piloto (Unidades de Referência) 

relacionado ao Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA) no território da APA. 

INEA 

Parceiros: Conselho 

Consultivo e Comitê de 

Bacia Hidrográfica. 

    X X X X 
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6.5 PLANO SETORIAL DE GERAÇÃO DE RENDA E MANEJO SUSTENTÁVEL DOS 

RECURSOS 

6.5.1 PROGRAMA DE INCENTIVO A PRÁTICAS AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS 

Este programa tem como foco a construção coletiva de projetos e ações visando à melhoria 

e incentivo a práticas agrícolas sustentáveis. Através de parcerias com associações de 

produtores, ONGs, poder público e de órgãos de pesquisa (EMBRAPA, universidades, etc.), 

são focadas ações visando melhorar a produção e reduzir os impactos ambientais nas áreas 

destinadas ao uso agropecuário. O objetivo específico é o seguinte: 

❖ Estimular o desenvolvimento ou melhoria de atividades produtivas 

baseadas em princípios sustentáveis. 

As atividades programadas, responsáveis/parceiros e o cronograma de execução estão 

apresentados no Quadro 6.14. 

Quadro 6.14 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução proposto para 

o Programa de Incentivo a Práticas Agrícolas Sustentáveis. 
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Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 
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n
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75 

Articular com parceiros estratégicos 

(convênios), para a replicação de programas, 

capacitações e projetos específicos focados 

em atividades socioprodutivas 

ambientalmente sustentáveis, especialmente 

nas Zonas de Preservação e Zonas de Uso 

Agropecuário. 

INEA 

Parceiros: Prefeituras, 

Conselho Consultivo, 

Sindicatos, Associações, 

Sistema S, Iniciativa 

Privada. 

   X X X X X 

76 

Implementar projetos piloto (Unidades de 

Referência) de atividades socioprodutivas 

sustentáveis que sirvam como modelo-

referência de visitação, aprendizagem e 

posterior replicação na APAIGU, 

especialmente em assentamentos rurais e 

propriedades da agricultura familiar. 

INEA 

Parceiros: Prefeituras, 

Conselho Consultivo, 

Sindicatos, INCRA, 

ITERJ, Sistema S, 

Iniciativa Privada. 

     X X X 

77 

Implementar projetos piloto (Unidades de 

Referência) em Sistema Agroflorestal (SAF), 

agricultura orgânica e piscicultura, 

INEA 

Parceiros: Prefeituras, 

Conselho Consultivo, 

Sindicatos, INCRA, 

     X X X 
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especialmente em assentamentos rurais e 

propriedades da agricultura familiar. 

ITERJ, Sistema S, 

Iniciativa Privada. 

6.5.2 PROGRAMA DE RECREAÇÃO E TURISMO 

Este programa tem como foco a articulação com diversos órgãos (ONGs, associações, 

prefeituras) para desenvolvimento do potencial recreativo e turístico da APA. Os objetivos 

específicos são os seguintes: 

❖ Estimular o desenvolvimento ou melhoria de atividades turísticas e de lazer 

baseada em princípios sustentáveis; 

❖ Capacitar empreendedores de turismo visando à qualificação dos serviços 

prestados. 

As atividades programadas, responsáveis/parceiros e o cronograma de execução estão 

apresentados no Quadro 6.15. 

Quadro 6.15 – Atividades programadas, responsáveis/parceiros e cronograma de execução proposto para 

o Programa de Recreação e Turismo. 
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Responsável / 

Parceiros 

Cronograma 

Ano 1 / 

Trimestre 
A
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78 

Desenvolver e implantar em parceria Projeto 

de Inventário Turístico em todo o território da 

APAIGU, identificando equipamentos 

turísticos, mapeamento de roteiros, atrativos e 

potencialidades turísticas com ênfase em 

atividades ambientalmente sustentáveis. 

INEA 

Parceiros: Prefeituras, 

Conselho Consultivo, 

Sindicatos, Associações, 

Sistema S, Iniciativa 

Privada. 

    X X   

79 

Estruturar procedimentos de cadastro de 

equipamentos turísticos, entre esses: 

hospedagem, gastronomia, lazer e recreação, 

agências de turismo, receptivo, etc. 

INEA 

Parceiros: Prefeituras, 

Conselho Consultivo, 

Iniciativa Privada. 

    X X   

80 

Articular com as Prefeituras Municipais, a 

instalação e manutenção de placas de 

sinalização turística nas localidades 

INEA 

Parceiros: Prefeituras, 

Conselho Consultivo, 

Iniciativa Privada. 

     X X  
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identificadas e cadastradas, assim como nos 

locais de fluxos de pessoas. 

81 

Articular com as Prefeituras Municipais, 

espaços para atendimento e distribuição de 

materiais informativos da APAIGU e a 

instalação de um posto unificado de 

informações turísticas. 

INEA 

Parceiros: Prefeituras, 

Conselho Consultivo, 

     X X  

82 

Elaborar em conjunto com parceiros, materiais 

de divulgação e informativos (folhetos 

turísticos, miniguias, etc.) para distribuição em 

eventos e em estabelecimentos ligados direta 

ou indiretamente ao turismo. 

INEA 

Parceiros: Prefeituras, 

Associações, Conselho 

Consultivo, 

     X X X 

83 

Viabilizar, em parceria com entidades de 

capacitação profissional, a realização de 

cursos de formação de guias, com temáticas 

socioambientais, ecoturismo, turismo de 

aventura, turismo rural e cultural. Incluir nas 

capacitações aspectos relativos ao Plano de 

Manejo da APAIGU. 

INEA 

Parceiros: Prefeituras, 

Conselho Consultivo, 

Sindicatos, Associações, 

Sistema S, Iniciativa 

Privada. 

     X X X 

84 

Viabilizar em parceria com entidades de 

capacitação profissional, a realização de 

cursos de formação na área de turismo, 

hotelaria e gastronomia. 

INEA 

Parceiros: Prefeituras, 

Conselho Consultivo, 

Sindicatos, Associações, 

Sistema S, Iniciativa 

Privada. 

     X X X 

85 

Efetivar capacitações com as populações 

locais, turistas e frequentadores para 

sensibilização em relação aos cuidados 

necessários para a conservação dos recursos 

naturais na área da APA. 

INEA 

Parceiros: Prefeituras, 

Conselho Consultivo, 

Sindicatos, Associações, 

Sistema S, Iniciativa 

Privada. 

    X X X X 

86 Realizar capacitações com os 

empreendedores identificados no Inventário 
INEA      X X X 
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Turístico, abordando temas relacionados a 

conhecimentos básicos do turismo e medidas 

e adequações necessárias para receber 

visitantes. Incluir nas capacitações aspectos 

relativos ao Plano de Manejo da APAIGU. 

Parceiros: Prefeituras, 

Conselho Consultivo, 

Sistema S, Iniciativa 

Privada. 
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7 MÓDULO 6 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

De acordo com o INEA, o monitoramento e a avaliação constituem instrumentos para 

assegurar a interação entre o planejamento e a execução, possibilitando a correção de 

desvios e a retroalimentação permanente de todo o processo de planejamento, de acordo 

com a experiência vivenciada com a execução do Plano de Manejo. 

O Monitoramento e a Avaliação são instrumentos essenciais para a verificação do sucesso 

da implementação das atividades propostas no Plano de Manejo. No Monitoramento são 

coletados dados desde o início do processo e ao longo do tempo, se estabelecendo novas 

verificações para a sistematização de dados e informações, assim como para o 

acompanhamento do decorrer do processo. A Avaliação compreende a análise dos 

resultados do monitoramento e verifica o sucesso ou não da implementação das atividades, 

definindo a necessidade da correção da implementação das atividades, dentro de um 

processo e perspectiva de retroalimentação. Assim, estes instrumentos ambientais são 

essenciais para a avaliação da gestão da Unidade de Conservação. 

O Módulo de Monitoramento e Avaliação da APA tem a função de permitir que o chefe e 

os funcionários da APA possam acompanhar de perto a execução do Plano de Manejo, 

aperfeiçoando-o. O produto apresenta-se como um conjunto de planilhas para o 

monitoramento e avaliação das atividades propostas no Módulo 5. 

7.1 ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO 

A estratégia de execução do Plano de Manejo é a ferramenta utilizada para a 

documentação sistemática e a identificação de desvios nas atividades propostas, sendo 

utilizada planilha para monitoramento das atividades programadas (Quadro 5.3). 
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Quadro 7.1 – Monitoramento das atividades do Plano de Manejo. 

R=Realizado; PR=Parcialmente Realizado; NR=Não Realizado. 

# ATIVIDADE 

ESTÁGIO DE 

EXECUÇÃO 

(R, PR, NR) 

JUSTIFICATIVAS 

(PR, NR) 
REPROGRAMAÇÃO 

PLANO SETORIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Programa de Administração e Manutenção 

1 Estruturar o quadro funcional da APAIGU, considerando o pessoal previsto.    

2 Elaborar plano de contas e de custeio operacional.    

3 Instalar e manter rede de internet banda larga na Sede.    

4 
Adquirir o mobiliário, equipamentos, materiais e demais infraestrutura para a APA, conforme 

previsto. 

   

5 
Fomentar a captação de recursos financeiros na iniciativa pública, privada e terceiro setor para o 

desenvolvimento de projetos dentro da APAIGU. 

   

6 Solicitar a contratação de estagiários (as) pelo INEA Para a APA.    

7 Promover o Projeto de Voluntariado para a APA, priorizando a comunidade local.    

8 

Promover a Manutenção Preventiva e Corretiva para a infraestrutura da sede da APA, 

considerando a limpeza, reparação e pintura, equipamentos, sistemas de sinalização e 

comunicação. 

   

9 
Implementar na sede da APAIGU, a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e a coleta 

seletiva de resíduos sólidos. 
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# ATIVIDADE 

ESTÁGIO DE 

EXECUÇÃO 

(R, PR, NR) 

JUSTIFICATIVAS 

(PR, NR) 
REPROGRAMAÇÃO 

10 

Estabelecer parceria (convênio) com as prefeituras de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford 

Roxo, para o compartilhamento do banco de dados ambientais da área da APA, obedecendo aos 

procedimentos e normas de cada instituição. 

   

11 
Encaminhar informações georreferenciadas para compartilhamento em base única no Sistema de 

Informação do INEA, como suporte para o planejamento e monitoramento contínuo da UC. 

   

12 
Implantar sistema de comunicação (internet e telefone) na APAIGU, para atender as necessidades 

do INEA na Sede e nas atividades de campo. 

   

13 

Implantar, alimentar e atualizar um sistema de banco de dados informatizados (incluindo 

plataforma SIG) com os dados da implementação de todos os Planos Setoriais e os indicadores 

do monitoramento e avaliação. 

   

Programa de Controle e Fiscalização Ambiental 

14 
Planejar e implementar um projeto de fiscalização de rotina da APAIGU, contemplando os setores 

mais vulneráveis e de modo a abranger toda a extensão da UC 

   

15 
Elaborar o Projeto Integrado de Controle e Fiscalização Ambiental em parceria com as demais 

instituições atuantes no território (Rebio Tinguá, Prefeituras e UCs Municipais). 

   

16 
Estabelecer parcerias com as demais UCs da região para o compartilhamento e monitoramento 

de informações socioambientais. 
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# ATIVIDADE 

ESTÁGIO DE 

EXECUÇÃO 

(R, PR, NR) 

JUSTIFICATIVAS 

(PR, NR) 
REPROGRAMAÇÃO 

17 

Implementar o Projeto Integrado de Controle e Fiscalização Ambiental contemplando o 

patrulhamento e rotina de fiscalização em todas as zonas e áreas estratégicas da APA, de acordo 

com características específicas (ex.: fiscalizar empreendimentos turísticos e de lazer em meses de 

maior fluxo de turistas e veranistas). Na fiscalização e patrulhamento devem ser priorizadas áreas 

sensíveis às pressões antrópicas e ilícitos como caça e desmatamento irregulares. Os 

procedimentos e resultados devem ser registados no sistema de Banco de Dados. 

   

Programa de Capacitação à Gestão 

18 
Estruturar e sistematizar, conforme Estatuto do Conselho Consultivo, temas para a formatação de 

treinamentos e cursos aos conselheiros. 

   

19 
Articular junto a parceiros, com conhecimento técnico e experiência comprovada, a efetivação de 

treinamentos e cursos aos conselheiros. 

   

20 
Efetivar seminários e reuniões temáticas voltadas ao aperfeiçoamento técnico e estratégico do 

Conselho Consultivo. 

   

21 
Buscar junto à órgãos públicos e privados recursos para a capacitação da equipe de Gestão da 

APA. 

   

22 Possibilitar à Gestão da APA a participação em cursos e oficinas de treinamento e qualificação.    

23 
Apresentar em reuniões periódicas os indicadores dos Planos Setoriais para acompanhamento e 

avaliação pelo Conselho Consultivo. 

   

24 Realizar seminários temáticos para avaliação e revisão do Plano de Manejo.    

PLANO SETORIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
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# ATIVIDADE 

ESTÁGIO DE 

EXECUÇÃO 

(R, PR, NR) 

JUSTIFICATIVAS 

(PR, NR) 
REPROGRAMAÇÃO 

Programa de Recuperação Ambiental 

25 

Formar parcerias e atuar para viabilizar a implementação de ações para recuperação de áreas 

degradadas e contaminadas com a participação e integração de técnicos, voluntários e 

multiplicadores. 

   

26 Apoiar estratégias visando a remediação da área contaminada na Cidade dos Meninos.    

27 

Articular parceria para implementação de um viveiro com espécies nativas da Mata Atlântica 

visando reflorestamento de áreas na APA, especialmente matas ciliares, topos e encostas de 

morros. 

   

Programa de Prevenção e Combate a Incêndios 

28 Sistematizar procedimentos para registro de ocorrências de incêndios e queimadas.    

29 
Estabelecer uma rede de mobilização com agentes locais para comunicação e registro de 

ocorrência de incêndios e queimadas 

   

30 

Elaborar e sistematizar procedimentos internos de prevenção e/ou controle de ocorrências ou 

riscos de incêndios florestais, tendo como parâmetro de alerta as notificações preventivas 

oriundas da rede de mobilização (agentes locais). 

   

31 
Estabelecer e articular o cumprimento efetivo da manutenção das faixas de servidão e aceiros nas 

principais vias de trânsito no interior da APA. 

   

PLANO SETORIAL DE CONHECIMENTO 

Programa de Pesquisa e Conhecimento 
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# ATIVIDADE 

ESTÁGIO DE 

EXECUÇÃO 

(R, PR, NR) 

JUSTIFICATIVAS 

(PR, NR) 
REPROGRAMAÇÃO 

35 

Formalizar parcerias (convênios) com instituições de ensino e pesquisa para realização de projetos 

voltados à proteção e manejo da biodiversidade (inventários), resgate do conhecimento 

tradicional da população e de valorização da cultura local. 

   

36 
Incentivar estudos e projetos para localização e proteção de locais de interesse arqueológico 

e/ou histórico-culturais na região da APA. 

   

37 Incentivar e apoiar a realização de censo sociodemográfico na APA.    

38 

Incentivar e apoiar a realização de pesquisas, estudos e projetos com foco em alternativas de 

desenvolvimento socioambientais sustentáveis (ex.: uso de espécies vegetais de interesse 

econômico, atividades de turismo, recuperação e restauração de áreas degradadas, manejo de 

produtos florestais não madeireiros, coleta de sementes e produção de mudas, etc.). Em todas as 

intervenções deve-se prever o envolvimento das comunidades da APA, sempre que possível com 

metodologias participativas. 

   

39 

Incentivar e apoiar o desenvolvimento de pesquisas, estudos e projetos aplicados com foco no 

resgate e valorização dos conhecimentos e saberes tradicionais nas suas diversas manifestações 

(ex.: uso e manejo dos recursos naturais, práticas agrícolas, religiosidade, artes, costumes, 

tradições, herança cultural, etc.). 

   

40 
Atualizar o cadastro de todas as pesquisas, estudos e projetos realizados e em andamento na 

APA. 

   

41 
Sistematizar e salvaguardar na sede da APAIGU listagens e resultados de produção científica 

geradas pelas pesquisas, estudos e projetos orientados e/ou produzidos na APA. 

   

Programa de Monitoramento Socioambiental 
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# ATIVIDADE 

ESTÁGIO DE 

EXECUÇÃO 

(R, PR, NR) 

JUSTIFICATIVAS 

(PR, NR) 
REPROGRAMAÇÃO 

42 
Elaborar e implementar projeto para monitoramento ambiental dos recursos hídricos, qualidade 

do ar, fauna e flora da APA. 

   

43 
Elaborar e implementar projetos (em parceria) para monitoramento dos aspectos 

socioeconômicos no território da APA. 

   

PLANO SETORIAL DE INTEGRAÇÃO E GESTÃO INTERINSTITUCIONAL 

Programa de Comunicação e Educação Ambiental 

44 

Elaborar Projeto Estratégico de Comunicação Socioambiental para ser implementado através de 

meios acessíveis à comunidade, em linguagem adequada e que contemple diferentes públicos 

envolvidos com a APAIGU. 

   

45 

Manter contato permanente com os principais meios de comunicação para divulgação de 

informações como eventos, programas especiais, pesquisas relevantes de interesse público, 

avisos/informes e notícia sobre a APA. 

   

46 
Desenvolver instrumentos e executar ações de comunicação visando divulgar a APA e o Plano de 

Manejo, principalmente seus objetivos e normas. 

   

47 

Elaborar e distribuir materiais de comunicação com o objetivo de informar a comunidade sobre 

aspectos socioambientais da APAIGU e os resultados alcançados com a implementação do Plano 

de Manejo. 
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# ATIVIDADE 

ESTÁGIO DE 

EXECUÇÃO 

(R, PR, NR) 

JUSTIFICATIVAS 

(PR, NR) 
REPROGRAMAÇÃO 

48 

Criar e distribuir material de comunicação do tipo “manual rápido” com a divulgação dos 

atrativos da APA nas áreas de turismo, lazer e cultura, assim como as regras de conduta para 

cada zona e os locais de atendimento em emergência de saúde. O material também deve focar 

em aspectos e informações relacionadas à caça e desmatamento irregular, práticas agropastoris 

conservacionistas e sustentáveis, e agrossilvicultura.. 

   

49 

Manter os dados da APAIGU atualizados no Portal Oficial do INEA (website) com informações 

sobre a APAIGU, incluindo o Plano de Manejo, Resumo Executivo, Agenda de Ações, Atuação do 

Conselho Consultivo, Planos e Programas, bem como dados e informações gerais sobre o 

território. 

   

50 
Criar e atualizar periodicamente páginas e grupos em redes sociais com comunicações e 

informações de ações/eventos realizados na APA, além de agenda e alertas em geral. 

   

51 

Promover Seminários e Encontros Técnico-científicos para repasse de informações (pesquisas, 

estudos e projetos) para a comunidade e para a discussão e acompanhamento do Plano de 

Manejo. 

   

52 

Elaborar e implementar Projeto de Sinalização da APA que contemple placas nos limites da UC, 

portais nas entradas principais, placas de informação em pontos estratégicos, principais acessos, 

informações socioculturais e pontos turísticos. 

   

53 
Estimular a participação efetiva do Conselho Consultivo no acompanhamento da produção do 

material de comunicação, na divulgação e distribuição do material produzido. 

   

54 
Sistematizar, consolidar e divulgar procedimentos operacionais voltados às situações de 

ocorrência de eventos extremos na região da APAIGU. 
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# ATIVIDADE 

ESTÁGIO DE 

EXECUÇÃO 

(R, PR, NR) 

JUSTIFICATIVAS 

(PR, NR) 
REPROGRAMAÇÃO 

55 
Sistematizar e difundir junto à comunidade procedimentos seguros e sustentáveis para manejo 

em Zonas de Ocupação Controlada e Zonas de Contenção de Cheias. 

   

56 

Articular junto a Secretarias Municipais de Meio Ambiente, ONGs e Instituições de Ensino, a 

compatibilização dos parâmetros e fundamentos de Educação ambiental com as diretrizes, 

zoneamento e programas da APAIGU. 

   

57 

Capacitar, através de curso de 30h, inicialmente 60 pessoas voluntárias com potencial para serem 

multiplicadores (professores, alunos e lideranças comunitárias), abordando temas de interesse da 

conservação. Temas prioritários: importância da biodiversidade, principais ameaças 

socioambientais, ocorrência de eventos naturais extremos, recursos hídricos, normas e diretrizes 

da APA. 

   

58 

Promover eventos em duas modalidades básicas, abertos ao público em datas comemorativas: i) 

Evento relacionado ao meio ambiente e cultura regional; e, ii) Evento com coordenadores 

pedagógicos para difundir informações sobre a APA, buscando incorporar este tema nas grades 

curriculares. 

   

59 

Promover capacitações através de palestras, workshops e treinamentos rápidos aos colaboradores 

de empreendimentos instalados ou que venham a se instalar na área da APAIGU, principalmente 

empreendimentos de turismo, lazer e industriais. 

   

Programa de Valorização do Patrimônio Sociocultural 

60 Apoiar manifestações culturais que agreguem valor a produtos e marcas da região.    

61 
Apoiar a realização de eventos culturais relacionados a práticas artísticas, culturais e de 

valorização do modo de vida local. 
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# ATIVIDADE 

ESTÁGIO DE 

EXECUÇÃO 

(R, PR, NR) 

JUSTIFICATIVAS 

(PR, NR) 
REPROGRAMAÇÃO 

62 
Apoiar a capacitação e a formação de agentes multiplicadores dos saberes tradicionais e 

patrimônio imaterial/material. 

   

63 

Articular o diálogo com entidades que mantêm atividades culturais para promover a difusão dos 

conhecimentos e valores dos recursos naturais e culturais, além dos benefícios e importância da 

sua conservação, principalmente na Área Estratégica Histórico-cultural. 

   

64 

Valorizar práticas culturais baseadas nos saberes e fazeres do uso sustentável de recursos naturais 

originários da Mata Atlântica, entre esses: erveiros, mateiros, rezadeiras, coletores de sementes e 

outros usos de produtos florestais não madeireiros ligados diretamente à cultura local. 

   

65 

Estimular parcerias e o envolvimento voluntário em ações de sensibilização e visitação guiada que 

contemplem a valorização e preservação dos sítios históricos na APAIGU, especialmente a 

Fazenda São Bernardino, Igreja Nossa Senhora da Piedade, Estrada Real do Comércio, Porto de 

Iguaçu e Estação de Tinguá. 

   

Programa de Cooperação Interinstitucional 

66 

Articular a participação da APAIGU, através da chefia e/ou conselheiros na configuração e 

reuniões dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente e de áreas correlatas à socioeconomia e 

cultura. 

   

67 

Fortalecer a participação da APAIGU, através da chefia e/ou conselheiros na configuração e 

reuniões da Câmara Metropolitana, Comitê de Bacia Hidrográfica, Mosaico Central Fluminense, 

Consórcios e Fóruns Regionais. 

   

68 
Potencializar intercâmbio técnico e estratégico com demais UCs do Mosaico Central Fluminense e 

de todo o Estado do Rio de Janeiro. 
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# ATIVIDADE 

ESTÁGIO DE 

EXECUÇÃO 

(R, PR, NR) 

JUSTIFICATIVAS 

(PR, NR) 
REPROGRAMAÇÃO 

69 
Compartilhar ações que possuam convergência de resultados em Planos Macroestratégicos de 

Desenvolvimento e Ordenamento Territorial. 

   

70 
Participar da elaboração, implementação e monitoramento das ações do Plano de Bacia 

Hidrográfica. 

   

71 Articular e participar da elaboração e implementação dos Planos Municipais de Saneamento    

72 
Articular ações para desenvolvimento de projeto piloto (Unidades de Referência) relacionado ao 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) no território da APA. 

   

PLANO SETORIAL DE GERAÇÃO DE RENDA E MANEJO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 

Programa de Incentivo a Práticas Agrícolas Sustentáveis 

73 

Articular com parceiros estratégicos (convênios), para a replicação de programas, capacitações e 

projetos específicos focados em atividades socioprodutivas ambientalmente sustentáveis, 

especialmente nas Zonas de Preservação e Zonas de Uso Agropecuário. 

   

74 

Implementar projetos piloto (Unidades de Referência) de atividades socioprodutivas sustentáveis 

que sirvam como modelo-referência de visitação, aprendizagem e posterior replicação na 

APAIGU, especialmente em assentamentos rurais e propriedades da agricultura familiar. 

   

75 

Implementar projetos piloto (Unidades de Referência) em Sistema Agroflorestal (SAF), agricultura 

orgânica e piscicultura, especialmente em assentamentos rurais e propriedades da agricultura 

familiar. 

   

Programa de Recreação e Turismo 
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# ATIVIDADE 

ESTÁGIO DE 

EXECUÇÃO 

(R, PR, NR) 

JUSTIFICATIVAS 

(PR, NR) 
REPROGRAMAÇÃO 

76 

Desenvolver e implantar em parceria Projeto de Inventário Turístico em todo o território da 

APAIGU, identificando equipamentos turísticos, mapeamento de roteiros, atrativos e 

potencialidades turísticas com ênfase em atividades ambientalmente sustentáveis. 

   

77 
Estruturar procedimentos de cadastro de equipamentos turísticos, entre esses: hospedagem, 

gastronomia, lazer e recreação, agências de turismo, receptivo, etc. 

   

78 
Articular com as Prefeituras Municipais, a instalação e manutenção de placas de sinalização 

turística nas localidades identificadas e cadastradas, assim como nos locais de fluxos de pessoas. 

   

79 
Articular com as Prefeituras Municipais, espaços para atendimento e distribuição de materiais 

informativos da APAIGU e a instalação de um posto unificado de informações turísticas. 

   

80 

Elaborar em conjunto com parceiros, materiais de divulgação e informativos (folhetos turísticos, 

miniguias, etc.) para distribuição em eventos e em estabelecimentos ligados direta ou 

indiretamente ao turismo. 

   

81 

Viabilizar, em parceria com entidades de capacitação profissional, a realização de cursos de 

formação de guias, com temáticas socioambientais, ecoturismo, turismo de aventura, turismo 

rural e cultural. Incluir nas capacitações aspectos relativos ao Plano de Manejo da APAIGU. 

   

82 
Viabilizar em parceria com entidades de capacitação profissional, a realização de cursos de 

formação na área de turismo, hotelaria e gastronomia. 

   

83 
Efetivar capacitações com as populações locais, turistas e frequentadores para sensibilização em 

relação aos cuidados necessários para a conservação dos recursos naturais na área da APA. 
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# ATIVIDADE 

ESTÁGIO DE 

EXECUÇÃO 

(R, PR, NR) 

JUSTIFICATIVAS 

(PR, NR) 
REPROGRAMAÇÃO 

84 

Realizar capacitações com os empreendedores identificados no Inventário Turístico, abordando 

temas relacionados a conhecimentos básicos do turismo e medidas e adequações necessárias 

para receber visitantes. Incluir nas capacitações aspectos relativos ao Plano de Manejo da 

APAIGU. 
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7.2 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO 

A Avaliação da efetividade do planejamento difere do monitoramento pela periodicidade, 

que, neste caso, pode ser anual, durante o período de vigência da execução do PM. A 

finalidade da avaliação é determinar se o planejamento está se mostrando eficaz e, caso 

contrário, mostrar o que deve ser corrigido. Ela é feita com base nos resultados esperados 

e nos respectivos indicadores das ações propostas nos planos setoriais. 

O Quadro 7.2 apresenta a planilha a ser utilizada para avaliação da efetividade do 

planejamento da APAIGU. 
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Quadro 7.2 – Avaliação da efetividade do Planejamento da APAIGU. 

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

PLANO SETORIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Programa de Administração e Manutenção 

Implantar os recursos necessários para a 

execução de todos os programas 

previstos. 

Condições físicas, recursos humanos 

e financeiros, capazes de viabilizar a 

execução dos Planos Setoriais. 

 

Atualização contínua do sistema de 

informações. 

 

Parcerias efetivadas para alcance 

dos objetivos da APA. 

• Situação da Sede da APA; 

• Relação Servidor/População; 

• Servidor/Por Zona e Área Estratégica; 

• Número de parcerias Negociadas/Parcerias Efetivadas 

(Convênios / Quais); 

• Total de Captação de Recursos financeiros (Por Tipo e 

Quantidade); 

• Total de Estagiários e Voluntários atuantes ao mês; 

• Relação: Estagiários e Voluntários / Por Zona e Área 

Estratégica; 

• Status de Preenchimento do Quadro Funcional; 

• Status de Aquisição do mobiliário, equipamentos e 

materiais; 

• Atualização do Sistema de Banco de dados; 

• Quantidade de atendimentos na Sede da APA; 

• Total de convênios efetivados. 

 

Administrar com parâmetros técnicos, a 

implantação, controle e manutenção 

periódica/contínua dos recursos materiais, 

tecnológicos, financeiros e humanos. 

 

Estruturar base informacional de referência 

para analises e consultas internas e 

externas. 

 

Programa de Controle e Fiscalização Ambiental 
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OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

Garantir o atendimento e cumprimento 

das normas legais e diretrizes 

estabelecidas no Plano de Manejo. 

Formação de parcerias estratégicas 

para a elaboração e implementação 

de ações voltadas à fiscalização e 

controle socioambiental. 

 

Proteger a integridade e 

sustentabilidade do patrimônio 

natural e cultural da APAIGU, 

baseado em aspectos legais e 

restritivos. 

• Número de parcerias efetivadas no projeto; 

• Total de Denúncias recebidas; 

• Total de diligências a partir de denúncias recebidas; 

• Total de quilômetros rodados em fiscalização de rotina; 

• Total de diligências (denúncias e rotina); 

• Total de Infrações por tipo; 

• Total de visitas de sensibilização; 

• Relação de denúncias e rotinas de fiscalização. 

 

Exercer os atributos de controle de 

proteção ao patrimônio natural e 

sociocultural da APAIGU em atividades 

que ameacem sua integralidade. 

 

Programa de Capacitação à Gestão 

Realizar a capacitação continuada para 

formação e aprimoramento aos 

participantes do Conselho Consultivo da 

APAIGU. 

Instrumentalizar tecnicamente os 

participantes do Conselho 

Consultivo, subsidiando-os com 

ferramentas de gestão, organização, 

convênios, parcerias e projetos que 

atinjam com eficiência os objetivos 

previstos nas ações. 

• Total de temas desenvolvidos para as capacitações; 

• Total de parceiros (convênios) e quais efetivados para as 

capacitações (tipos); 

• Total de capacitações (tipos) previstas e de fato realizadas; 

• Total de vagas disponibilizadas e número de participantes 

capacitados; 

• Avaliação dos Conselheiros quanto aos resultados obtidos 

nas capacitações. 

 

Estimular o envolvimento de diferentes 

atores sociais, revelando talentos, 

competências e comprometimento com a 

Gestão da APAIGU. 
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OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

Realizar o acompanhamento contínuo, 

avaliação e revisão do Plano de Manejo. 

Acompanhar, validar e adequar 

sistematicamente os objetivos, 

resultados e ações estabelecidos no 

Plano de Manejo da APAIGU. 

• Número de reuniões realizadas; 

• Total de frequência e participação em reuniões; 

• Total de Seminários realizados; 

• Total de frequência e participação em Seminários. 

 

PLANO SETORIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Programa de Recuperação Ambiental 

Incentivar a implementação de 

procedimentos sustentáveis para 

recuperação de áreas degradadas e 

contaminadas. 

Cumprir os parâmetros técnicos e 

legais que contemplem e recuperem 

áreas degradadas e contaminadas, a 

partir de manejo adequado, 

prevendo seu uso futuro. 

• Total de ações de sensibilização junto aos públicos 

(Tipificar); 

• Total de ações práticas de recuperação de áreas degradadas 

(Tipificar); 

• Total de pessoas envolvidas nas ações de sensibilização e de 

práticas de recuperação; 

• Total de parcerias efetivadas nas ações de recuperação de 

áreas degradas e contaminadas. 

 

(Re) estabelecer ambientes com 

parâmetros socioambientais equilibrados. 

Aumento da área com vegetação 

nativa na APA, especialmente nas 

APPs 

• Número de mudas produzidas; 

• Número de árvores plantadas; 

• Área reflorestada. 

 

Programa de Prevenção e Combate a Incêndios 

Implementar procedimentos de prevenção 

e/ou controle em ocorrências ou riscos de 

incêndios florestais. 

Evitar ocorrências de incêndios e 

queimadas na APAIGU e/ou 

• Total de notificações relacionadas a incêndios e queimadas; 

• Número de ocorrências e número de atendimentos; 
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OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

Reduzir sistematicamente as ocorrências 

de incêndios florestais causados por ação 

humana. 

minimizar ao máximo os impactos 

socioambientais advindos deste tipo 

de ocorrência. 

• Número de focos de queimadas registrados na APA e área 

afetada; 

• Periodicidade e extensão de manutenção das faixas de 

servidão e aceiros em vias de trânsito. 

 

Programa de Ordenamento Territorial 

Criar condições para a melhoria do 

ordenamento territorial na APA. Participação da Gestão da APA no 

desenvolvimento de políticas 

fundiárias. 

• Número de reuniões e/ou atividades com participação da 

Gestão da APA; 

• Número de atores parceiros (tipo). 

 

Informar e sensibilizar para o uso e 

ocupação de forma equilibrada do solo 

(território) 

 

Auxiliar os órgãos públicos para monitorar 

e consolidar áreas no interior da APA 

através da regularização fundiária 

Regularizar áreas de ocupação ou 

em processo de uso que tenham 

incompatibilidade em relação as 

diretrizes da APAIGU. 

• Número de ações de articulação realizadas e número 

convênios efetivados; 

• Total de lotes e área em situação fundiária irregular; 

• Total de lotes e área em processo de regularização e 

regularizado. 

 

PLANO SETORIAL DE CONHECIMENTO 

Programa de Pesquisa e Conhecimento 

Estimular a geração de conhecimento 

científico e empírico, sistematizando-o em 

plataforma pública de consulta. 

Agregar conhecimento e atualização 

constante de dados, informações 

sobre a APA. 

 

• Total de convênios formalizados (quem, o que, duração); 

• Número de espécies de fauna e flora registrados em 

inventários; 

• Número de pesquisas, estudos e projetos desenvolvidos; 

 

Resgatar e sistematizar os saberes locais.  
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OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

Ampliar a divulgação de conhecimentos 

gerados a diferentes atores sociais. 

Atualização dos indicadores 

socioambientais da APA. 

 

Caracterização dos aspectos 

socioambientais e histórico-culturais 

da APA. 

• Total e tipo de produção científica desenvolvida sobre a 

APA; 

• Total, tipo e forma de divulgação de pesquisas, estudos e 

projetos desenvolvidos; 

• Número e valores relacionados ao apoio na realização de 

pesquisas, estudos e projetos na APA). 

 

Programa de Monitoramento Socioambiental 

Realizar o monitoramento da qualidade 

ambiental na APAIGU. 

Obter indicadores da qualidade 

ambiental na APA. 

• Número de projetos elaborados e executados; 

• Número de pontos de monitoramento ambiental; 

• Evolução dos índices de qualidade ambiental; 

• Índices de diversidade. 

 

Cadastrar os aspectos socioambientais e 

monitorar as ocupações irregulares no 

interior da APA. 

Acompanhamento das ocupações 

irregulares e da evolução dinâmica 

socioeconômica no território da 

APA. 

• Número de projetos desenvolvidos; 

• Total de parcerias viabilizadas; 

• Total de cadastros com perfil básico efetivados; 

• Evolução do número de ocupações irregulares. 

 

PLANO SETORIAL DE INTEGRAÇÃO E GESTÃO INTERINSTITUCIONAL 

Programa de Comunicação e Educação Ambiental 

Estabelecer e implementar estratégias de 

comunicação entre a Gestão da APA e os 

atores envolvidos direta e indiretamente 

com o território da UC. 

Informar, sensibilizar e integrar a 

população sobre a APAIGU e sobre 

o andamento do Plano de Manejo. 

• Total de materiais produzidos (Quantidade e tipo); 

• Total de materiais entregues (Quantidade, forma de entrega 

e tipo); 
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OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

Ampliar e consolidar canais de 

comunicação efetivos e de interação 

baseados nos princípios da transparência 

e da liberdade de informação. 

 

Disponibilização de ferramentas de 

comunicação virtuais e 

convencionais para a população. 

 

Difusão de informações sobre a 

APA. 

 

Contribuir para a garantia da 

segurança da população em eventos 

de cheia extremos. 

• Número de acesso ao website e estatísticas das redes 

sociais; 

• Percentual executada do Projeto de Sinalização; 

• Percentual de participação ativa de conselheiros na criação e 

distribuição de materiais; 

• Total de iniciativas da Sociedade Civil apoiadas (tipo); 

• Total de parceiros estimulados e total de parceiros 

efetivados (tipos e ações); 

• Número de atendimentos presenciais na Sede da APA. 

 

Estimular através de estratégias de 

comunicação, o envolvimento e 

comprometimento dos diferentes atores 

sociais na gestão da APAIGU. 

 

Promover a Educação Socioambiental 

crítica para mobilizar a comunidade 

visando sua participação efetiva no Plano 

de Manejo e na melhoria das condições 

socioambientais da APAIGU. 

Ampliação e consolidação de 

informações e conceitos sobre meio 

ambiente. 

Divulgação de informações e 

capacitação da população sobre 

temas relacionados à APA. 

• Número de parceiros na sistematização de conteúdo sobre 

Educação Ambiental; 

• Número de participantes em cursos de capacitação e em 

eventos realizados; 

• Total de horas/aula dos cursos de capacitação; 

• Avaliação dos participantes sobre os cursos de capacitação e 

sobre os eventos realizados; 

 

Estimular percepções e comportamentos 

sociais que contribuam para práticas 

diárias sustentáveis. 
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OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

Estabelecer subsídios teórico-práticos 

referenciais para políticas 

pedagógicas/metodológicas. 

Aumento do número de pessoas 

mobilizadas para a melhoria das 

condições socioambientais da APA. 

Incorporação de temas ambientais 

referente à APA na matriz curricular 

da educação formal nos municípios 

da APA. 

• Número de empreendimentos e total de colaboradores 

capacitados. 

 

Programa de Valorização do Patrimônio Sociocultural 

Fortalecer as manifestações locais de 

identidade cultural. 

Resgate e fortalecimento de todas 

as manifestações e saberes locais, 

preservando o patrimônio imaterial 

e material existente na APAIGU. 

Ampliar, no senso comum, a 

percepção sobre a importância dos 

espaços histórico-culturais. 

Apropriação pela comunidade e 

maior convivência em espaços 

públicos. 

• Total de manifestações culturais com algum tipo de apoio 

ou participação da APA; 

• Número de pessoas participantes nos eventos socioculturais; 

• Número de agentes multiplicadores capacitados; 

• Número de entidades e organizações articuladas para a 

preservação do patrimônio histórico cultural; 

• Número de ações realizadas para valorização dos saberes 

socioculturais, número de pessoas e de parceiros envolvidos. 

 

Valorizar e preservar o patrimônio 

imaterial e material no território da 

APAIGU. 

 

Aprimorar instrumentos de resgate e 

valorização do patrimônio sociocultural da 

APAIGU. 

 

Programa de Cooperação Interinstitucional 
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OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

Apoiar e fortalecer políticas públicas e 

projetos relacionadas ao ordenamento 

territorial acerca das temáticas 

socioambiental e econômica. 

Envolvimento e interação contínua 

nas políticas públicas e orientações 

estratégicas previstas para a região 

e localidade de inserção da APAIGU. 

• Total de assentos formais efetivados em colegiados (quais) e 

Total de assentos formais existentes; 

• Total de encontros previstos e total de encontros com 

participação. 

 

Estabelecer intercâmbios com troca de 

informações e participação efetiva 

(deliberativa) em espaços de gestão de 

políticas públicas. 

 

Participar da implementação de 

procedimentos sustentáveis de manejo de 

bacias hidrográficas. 

Contribuição da Gestão da APA na 

implementação do Plano de Bacia. 

 

Melhoria das condições de 

saneamento ambiental na APA. 

 

Estabelecimento de um modelo 

para validação dos Projetos de PSA 

na APA. 

• Número de atividades com participação da Gestão da APA 

(tipo); 

• Evolução dos indicadores de saneamento ambiental no 

território da APA; 

• Número de propriedades mobilizadas; 

• Quantidade de recursos aplicados; 

• Número de propriedades beneficiadas. 

 

PLANO SETORIAL DE GERAÇÃO DE RENDA E MANEJO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 

Programa de Incentivo a Práticas Agrícolas Sustentáveis 
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OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

Estimular o desenvolvimento ou melhoria 

de atividades produtivas baseada em 

princípios sustentáveis. 

Possibilidade de ampliação das 

oportunidades de geração de renda 

que possam agregar recursos 

financeiros a população em 

atividades produtivas 

ambientalmente sustentáveis. 

• Total de convênios efetivados (tipo e quem); 

• Total e tipo de experimentos iniciados e em andamento; 

• Total de pessoas envolvidas e Percentual médio de 

incremento em renda familiar. 

 

Programa de Recreação e Turismo 

Estimular o desenvolvimento ou melhoria 

de atividades turísticas e de lazer baseada 

em princípios sustentáveis. 

• Número de parceiros envolvidos com o Projeto; 

• Número de aspectos inventariados; 
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OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

Capacitar empreendedores de turismo 

visando à qualificação dos serviços 

prestados. 

Concretizar, ampliar e qualificar a 

cadeia produtiva de turismo e de 

lazer ambientalmente sustentáveis. 

 

Sensibilização da população sobre 

preservação ambiental em áreas de 

turismo e lazer. 

• Total de cadastros completos efetivados; 

• Percentual de atualização de cadastros; 

• Total de placas de sinalização turística instaladas; 

• Total de placas de sinalização turística que necessitaram de 

reparo e/ou reposição; 

• Número de atendimentos no posto de informações 

turísticas; Quantidade de material distribuído; 

• Total e tipo de materiais produzidos; 

• Total e tipo de materiais distribuídos por município; 

• Total de capacitações e número de pessoas capacitadas; 

• Total de horas/aula ministradas; 

• Total de parcerias viabilizadas; 

• Total de capacitações e número de pessoas capacitadas; 

• Total de horas/aula ministradas; 

• Total de capacitações e número de pessoas capacitadas; 

• Total de horas/aula ministradas. 
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7.3 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO ZONEAMENTO 

A avaliação da efetividade do zoneamento permitirá verificar se todas as zonas foram 

adequadamente delimitadas, observando-se a existência de situações de conflito ou 

inconformidades quanto aos objetivos norteadores de criação. Essa avaliação é essencial 

para a revisão do Plano de Manejo na plenitude. A avaliação do zoneamento deverá levar 

em conta os critérios e objetivos de cada zona. A partir das informações do monitoramento, 

avalia-se se as diferentes localidades estão nas zonas apropriadas ou se será necessário 

alterar o zoneamento na ocasião da revisão do Plano de Manejo. 

Para avaliação da efetividade do zoneamento proposto para a APAIGU foi estabelecida 

uma metodologia que considera os objetivos de cada zona e os critérios utilizados para 

zoneamento (Figura 7.1). 

 

Figura 7.1–Metodologia para avaliação da efetividade do zoneamento. 

Visando avaliar a necessidade de revisão/atualização do zoneamento, a metodologia 

proposta apresenta uma série de critérios temáticos para avaliação integrada de cada zona, 

como atualização de dados do diagnóstico, planos e programas de ordenamento territorial, 

atualização da legislação e políticas públicas, além dos resultados alcançados com a 

implementação do próprio Plano. 

A partir destes critérios, foram estabelecidas questões orientadoras que irão fornecer 

subsídios para identificar os pontos (diretrizes e critérios) e locais que necessitam de revisão 

ou atualização (resposta “sim” às questões). Caso as questões orientadoras apresentem 

resposta “não”, significa que o zoneamento proposto inicialmente está sendo efetivo para 

o cumprimento dos objetivos de cada zona, das normas da APA e também dos objetivos 

de criação da UC. 



 

532   

Caso haja necessidade de revisão ou atualização de alguma zona, os encaminhamentos 

propostos passam também pela adequação dos objetivos e critérios utilizados para 

estabelecimento dos limites de cada zona. 

A seguir, o Quadro 7.3 apresenta dos critérios, questões, informações e encaminhamentos 

propostos para avaliação da efetividade do zoneamento. 

Quadro 7.3 – Fatores a serem considerados para avaliação da efetividade do zoneamento. 

# 
Critérios para 

avaliação integrada 
Questões orientadoras Informações geradas Encaminhamentos 

1 

Análise comparativa do 

diagnóstico (fatores 

socioambientais, 

principalmente uso e 

ocupação do solo) 

Os fatores 

socioambientais 

alteraram-se 

significativamente, 

gerando 

incompatibilidade com 

o zoneamento da APA? 

Locais e áreas onde o 

zoneamento da APA 

está incompatível com 

os fatores 

socioambientais 

atualizados 

Critérios e 

condicionantes mais 

específicas e 

atualizadas para o 

território da APA 

2 

Acompanhamento e 

análise dos Planos e 

Programas voltados ao 

ordenamento territorial 

da região 

Ocorreram alterações 

nos Planos e Programas 

voltados ao 

ordenamento territorial 

da região? 

Critérios e diretrizes 

dos Planos e Programas 

de ordenamento 

territorial da região 

incompatíveis com o 

zoneamento da APA 

Ajustes e alterações nos 

locais e áreas com 

incompatibilidade no 

zoneamento 

3 

Atualização da 

legislação e das 

Políticas Públicas 

relacionadas com o 

território da APA 

Há alterações 

significativas na 

legislação e nas 

políticas públicas 

relacionadas com o 

território da APA e 

essas alterações geram 

incompatibilidade com 

os critérios de 

zoneamento da APA? 

Itens da legislação e 

das políticas públicas 

incompatíveis com os 

critérios de 

zoneamento da APA 

Critérios de 

zoneamento 

compatíveis com a 

legislação e políticas 

públicas 
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# 
Critérios para 

avaliação integrada 
Questões orientadoras Informações geradas Encaminhamentos 

4 

Avaliação dos 

resultados alcançados 

com o PM da APAIGU 

Foram satisfatórios os 

resultados alcançados 

com o PM e 

mensurados pelos 

indicadores dos 

programas prioritários 

para cada zona? 

Resultados alcançados 

pelos programas 

prioritários em cada 

zona 

Definição de novos 

resultados esperados 

para os programas 

prioritários 

5 

Análise das ações com 

atuação conjunta com 

parceiros estratégicos 

Os parceiros 

identificados 

inicialmente têm sido 

atuantes e efetivos? 

Atuação dos parceiros 

estratégicos 

Definição de novos 

enfoques para os 

parceiros estratégicos 

da APA 

Destaca-se que o processo de avaliação do zoneamento se dará em conjunto com a revisão 

do PM como um todo, quando é de fundamental importância a participação do Conselho 

Consultivo na proposição e desenvolvimento das atividades. 

Em função da importância estratégica da APAIGU na gestão ambiental dos recursos hídricos 

na região, durante o processo de avaliação/revisão do zoneamento, algumas zonas não 

deverão ser alteradas. Isso é importante para garantia dos critérios de sustentabilidade, 

das dinâmicas socioeconômicas e da essência dos objetivos de criação da UC. Os 

procedimentos são válidos para as seguintes zonas: 

❖ Zona de Preservação – Os quantitativos totais (área e Percentual) não 

deverão ser reduzidos, podendo apenas ser consolidados ou aumentados; 

❖ Zona de Ocupação Controlada – Os quantitativos totais (área e Percentual) 

não deverão ser aumentados, podendo apenas ser consolidados ou 

reduzidos; 

❖ Zona de Contenção de Cheias – As áreas desta zona não deverão ser 

alteradas, sendo mantido o estabelecido no decreto de criação da APA. 

Com relação à avaliação da efetividade das áreas estratégicas, propõe-se uma 

metodologia que contemple critérios de revisão baseados na justificativa de criação de 

cada área. Os critérios específicos para a avaliação da área estratégica e/ou revisão de seus 

limites estão listados na Figura 7.2. 
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Figura 7.2–Critérios para avaliação da efetividade das áreas estratégicas. 

Demais critérios que poderão ser utilizados para avaliação das áreas estratégicas de um 

modo geral são: 

❖ Dados de diagnóstico; 

❖ Planos e Programas voltados ao ordenamento territorial da região; 

❖ Legislação e políticas públicas relacionadas com o território; 

❖ Resultados alcançados com o PM; 

❖ Atuação conjunta com parceiros estratégicos. 

Com base nos critérios gerais e específicos será avaliada, tecnicamente, a necessidade de 

revisão das áreas estratégicas com base nas seguintes questões orientadoras: 

❖ Há novas informações de diagnóstico, planos, programas, legislação ou 

políticas públicas que justificam revisão nos limites da área estratégica? 

❖ A definição e delimitação da área estratégica está compatível com as normas 

e diretrizes da APA? 

❖ Foram satisfatórios os resultados alcançados com o PM e mensurados pelos 

indicadores dos programas prioritários para cada área estratégica? 

❖ Os parceiros identificados inicialmente têm sido atuantes e efetivos? 

Devido às dinâmicas do território e às peculiaridades das áreas estratégicas, propõe-se que 

a avaliação/revisão das mesmas seja realizada a cada 2,5 anos, no período médio de 

implementação desta versão do Plano de Manejo. 

•Evolução das ações executadas pelo poder público na área;

•Situação fundiária da área.AECM

•Subsídios técnico-científicos para a caracterização aprofundada da área.

•Situação jurídica de domínio da área.AEE

•Condições do patrimônio histórico-cultural;

•Ações executadas pelo poder público na área.AHC

•Avaliação dos quesitos relacionados às atividades de turismo sustentável, 
assim como, das condições estruturais e socioeconômicas da atividade.

•Situação das políticas públicas de desenvolvimento do turismo.
AIT

•Ações e políticas públicas voltadas para a área;

•Ações e programas planejados para a área.API

•Análise da situação das autorizações e licenças ambiental na área;

•Definições do Macrozoneamento do Arco Metropolitano.AUC
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A sistemática de avaliação do zoneamento da APAIGU, pressupõe como pré-requisito, a 

contínua alimentação de dados, informações e resultados de toda e qualquer atividade 

constante nos planos setoriais. Amparando por indicadores e correlação de atividades, as 

avaliações mensais e consolidação anual, possibilitam o acompanhamento periódico de 

eventos e o referido status, evitando discrepâncias que venham a ser identificadas 

tardiamente, onde o alcance de intervenções, tornam-se praticamente ineficazes. 

Dessa forma, a avaliação da efetividade do zoneamento, baseia-se em fluxos informacionais 

que devem obedecer aos critérios técnicos e críticos, fundamentado no monitoramento 

das diferentes dinâmicas do território e na análise comparativa de estudos, ações e políticas 

que tenham intervenção e/ou influência na APAIGU. 
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