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APRESENTAÇÃO 

 

O documento aqui apresentado trata do planejamento do Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba e de seu entorno. 

Estão apresentados os objetivos específicos de manejo, definidos a partir dos objetivos do 
SNUC para essa categoria de manejo e do decreto de criação do Parque, além do 
conhecimento acumulado sobre o Parque e sua Região. 

A análise do conhecimento gerado através do diagnóstico e contextualização, apresentado 
nos encartes 1, 2, e 3, permitiu a elaboração deste encarte e orientou a construção dos 
critérios de zoneamento, a definição e o limite das zonas de manejo e das áreas 
estratégicas externas e internas e o planejamento, com suas diretrizes, normas e ações. 

Neste documento, apresenta-se, ainda, a matriz estratégica, que permite uma visão 
integrada do planejamento para orientação da gestão. 

Este documento foi revisado entre 2017 e 2020 pela equipe do Parque Nacional da Restinga 
de Jurubatiba e pela Coordenação de Elaboração e Revisão de Plano de Manejo - COMAN, 
com base nas recomendações constante no Plano de Uso Público da UC, que foi aprovado 
pela Portaria ICMBio nº 244/2018 e também com base no Roteiro Metodológico de 
Elaboração e Revisão de Planos de Manejo, aprovado pela Portaria ICMBio nº 1.163, de 27 
de dezembro de 2018. 
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4. – PLANEJAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

4.1. – Informações gerais sobre a Unidade de Conservação 

O Plano de Manejo de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral é constituído pelo 
diagnóstico, pela análise e pelo planejamento, e é elaborado de acordo com o “Roteiro 
Metodológico de Planejamento: Parques Nacionais, Reservas Biológicas e Estações 
Ecológicas” (IBAMA, 2002), atendendo às exigências do SNUC. Este roteiro apresenta as 
etapas básicas para a elaboração e revisão de Planos de Manejo, bem como os conteúdos 
mínimos dos mesmos. 

O diagnóstico foi realizado com base nas diversas pesquisas realizadas na área do Parque, 
levantamentos de campo e consultas, incluindo consulta em Oficina de Planejamento e em 
várias reuniões técnicas realizadas nos municípios e com o conselho consultivo do Parque. 

Primeiramente, foi elaborada a contextualização do Parque nos cenários internacional, 
federal e estadual, destacando-se sua representatividade e significância no Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação - SNUC e no bioma no qual o Parque está inserido: 
bioma costeiro, em especial restinga e lagoas litorâneas. Em seguida, foi realizado o 
diagnóstico da Região do Parque, que inclui os municípios nos quais o Parque tem sua área 
inserida (Macaé, Carapebus e Quissamã). Também foi realizada a Caracterização 
Ambiental, incluindo os aspectos socioeconômicos da Região da UC. Na última etapa do 
diagnóstico, foi realizada a análise da UC, nos âmbitos biótico, físico, socioeconômico e 
institucional. 

O conhecimento gerado sobre a Unidade de Conservação e sua Região, através do 
diagnóstico, conduz ao planejamento contínuo, gradativo, flexível e participativo. A 
abordagem metodológica atual é a do planejamento por áreas de atuação, em substituição 
àquela que enfocava o planejamento em programas e subprogramas de manejo, conforme o 
roteiro metodológico do IBAMA (2002), apresentando-se somente um resumo dos 
Programas que facilita a síntese. 

O planejamento inicia-se com a avaliação estratégica do Parque, através da análise da sua 
situação geral em relação aos fatores internos (pontos fracos e pontos fortes) e externos 
(ameaças e oportunidades), que impulsionam ou dificultam a consecução dos objetivos de 
manejo do Parque. Estes fatores, que são sistematizados em uma matriz, foram 
primeiramente identificados na Oficina de Planejamento e posteriormente discutidos e 
avaliados pelas equipes das prefeituras e do conselho consultivo do Parque e ajustados 
pela equipe do Plano. 

Os fatores internos e externos identificados através da avaliação estratégica do Parque 
subsidiaram a definição de estratégias e ações de manejo necessárias à sua efetiva gestão. 

Posteriormente, foram definidos os objetivos específicos de manejo, com subsídios obtidos 
junto aos pesquisadores que desenvolvem pesquisa no Parque e foram estabelecidas as 
normas gerais, para, em seguida, estabeleceram-se gradações de uso para a área do 
Parque, através do Zoneamento. 

Após o conhecimento e a sistematização das forças impulsoras e das forças restritivas 
existentes, tanto no interior como na Região da UC, foram definidas as Áreas Estratégicas 
internas e externas para atuação da administração da Unidade de Conservação, bem como 
as ações a serem desenvolvidas em cada uma dessas áreas, organizando espacialmente o 
planejamento, segundo temas de ação. 
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Além disso, foram estabelecidas, para toda a área interna e Região da UC, ações gerenciais 
gerais que, por sua vez, são detalhadas em Atividades / Sub-atividades / Normas. As ações 
gerenciais gerais também são agrupadas segundo temas de ação. 

Uma vez definidas as Áreas Estratégicas, assim como as Zonas de Manejo, o resultado é 
que as primeiras são inseridas em algumas das Zonas estabelecidas para a UC, segundo 
seus objetivos, características e vocação de uso. 

A partir da definição das ações gerenciais gerais e das ações para as Áreas Estratégicas 
segundo temas de ação, estabeleceu-se um cronograma físico-financeiro que estimou os 
custos para a implementação do Plano de Manejo, identificando-se as potenciais fontes de 
financiamento. 

Os Projetos Específicos serão detalhados posteriormente, durante a implementação do 
Plano de Manejo (PM), em especial aquelas que envolvem conhecimentos específicos, tais 
como os projetos construtivos. 

A monitoria e a avaliação do Plano de Manejo são ações fundamentais para a aquisição de 
novas informações para o diagnóstico e revisão do planejamento, retro-alimentando e 
aprimorando o manejo da UC. 

4.1.1. – Etapas específicas do processo de planejamento no Parque Nacional da 
Restinga de Jurubatiba 

O Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba foi realizado de forma 
participativa, com acompanhamento do Conselho Consultivo da Unidade. 

Colaboraram, também, as equipes das três prefeituras dos municípios da Região. A oficina 
participativa foi realizada com o envolvimento da comunidade de um modo geral e com a 
participação de representantes da sociedade civil organizada, além dos representantes 
legais das Prefeituras envolvidas no processo, a saber: Macaé, Carapebus e Quissamã. 

Este Plano de Manejo foi elaborado em duas fases, devido a uma paralisação por questões 
internas do Ministério de Meio Ambiente e do IBAMA. Na primeira fase, seguiu-se a 
metodologia anterior de 1996; após a paralisação, o projeto de elaboração do Plano de 
Manejo retomou todas as informações que foram atualizadas, e o Plano de Manejo foi 
readequado à metodologia proposta pelo Roteiro Metodológico do IBAMA de 2002 e ao 
SNUC. Foram realizadas várias reuniões entre a equipe técnica, o IBAMA, o Conselho 
Consultivo do Parque e as Prefeituras Municipais, de forma a envolver todos os atores 
sociais e tentar conciliar os diferentes interesses, com os objetivos de criação do Parque e 
com as políticas de conservação e desenvolvimento para a área, além de atualizar as 
informações. 

Além dessas reuniões de trabalho, foram realizadas várias apresentações do andamento 
dos estudos para a população e para o CONPARNA. 

Ao longo dos anos de 2015 e 2016 foram realizadas diversas reuniões da Câmara Temática 
de Uso Público do Conselho Consultivo do Parque que resultaram na elaboração do Plano 
de Uso Público da UC. Este plano, aprovado pela Portaria ICMBio nº 244/2018, indicou a 
necessidade de adequação do zoneamento da unidade para atender às necessidades de 
implantação de estruturas de apoio à visitação, visando ampliar a experiência proporcionada 
aos visitantes.  

Desta forma, entre 2017 2020 a equipe da unidade elaborou uma proposta de adequação do 
zoneamento que resultou na atualização deste encarte de Planejamento. Ao longo deste 
processo também foi realizada a revisão das normas específicas do zoneamento e das 
normas gerais, visando adequação às normas recomendadas no Roteiro Metodológico de 
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Elaboração e Revisão de Planos de Manejo de Unidades de Conservação Federais 
(ICMBio, 2018) 

 

4.2. – Histórico do planejamento do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 

Até o desenvolvimento do Plano de Manejo aprovado em 2008, o Parque não dispunha de 
nenhum instrumento de planejamento. Entretanto, a partir de 2018 a UC passou a contar 
com o Plano de Uso Público do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, aprovado pela 
Portaria ICMBio nº 244/2018. 

 

4.3. – Avaliação estratégica da Unidade de Conservação 

Este item apresenta os resultados da análise da situação geral do Parque, com relação aos 
fatores, tanto internos quanto externos, que impulsionam ou dificultam a consecução dos 
objetivos da sua criação. 

Os fatores do cenário interno ou fatores endógenos são divididos em pontos fortes e pontos 
fracos, que condicionam o manejo da UC. Os fatores do cenário externo ou fatores 
exógenos são divididos em oportunidades e ameaças, que auxiliam ou dificultam o 
cumprimento dos objetivos de criação da UC. 

Estes fatores foram inicialmente identificados na Oficina de Planejamento do Parque; 
entretanto, devido às mudanças ocorridas na Região, foram feitas atualizações nesta 
avaliação, considerando-se as várias reuniões com os atores envolvidos, realizadas ao 
longo da elaboração do PM. Posteriormente, estes fatores foram sistematizados em uma 
Matriz de Análise Estratégica, conforme previsto no Roteiro do IBAMA (2002), apresentada 
no QUADRO 4.1. 

Para a análise dos fatores endógenos do Parque, sob o ponto de vista estratégico, 
consideraram-se: 

− Pontos Fortes: fenômenos ou condições inerentes ao Parque que contribuem ou 
favorecem seu manejo. 

− Pontos Fracos: fenômenos ou condições inerentes ao Parque que comprometem ou 
dificultam o alcance de seus objetivos. 

Para os efeitos da análise dos fatores exógenos, consideraram-se: 

− Oportunidades: fenômenos ou condições externos ao Parque que contribuem ou 
favorecem o alcance de seus objetivos. 

− Ameaças: fenômenos ou condições externos ao Parque que comprometem ou dificultam 
o alcance de seus objetivos. 

O objetivo da Matriz de Análise Estratégica é construir uma visão integrada das evoluções 
prováveis dos ambientes interno e externo do Parque, a curto, médio e longo prazos, e 
antecipar situações favoráveis e desfavoráveis, capazes de estimular ou comprometer o seu 
bom desempenho, servindo de eixo norteador das principais ações a serem detalhadas no 
planejamento da UC, as quais serão adotadas pelo gestor da Unidade. 
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Todas as ações necessárias para o alcance das premissas apresentam-se com detalhes no 
item Planejamento por Áreas de Atuação. Todas foram definidas com vistas a potencializar 
as oportunidades e os pontos fortes e minimizar os pontos fracos e as ameaças. 

No ambiente interno, observa-se que quase todos os pontos fracos estão divididos, 
basicamente, em dois grupos: 

1) fatores relacionados aos aspectos institucionais, relativos à criação, implementação e 
gestão do Parque, tais como a situação fundiária e a fiscalização deficiente. 

2) fatores relacionados ao uso indevido dos recursos naturais e do desenvolvimento de 
atividades conflitantes com os objetivos da categoria e do próprio Parque, tais como a 
visitação desordenada e a existência do emissário de água de produção de Cabiúnas no 
interior do Parque. 

Os pontos fortes do Parque estão relacionados à sua importância como uma das restingas 
mais conservadas no país, incluindo uma complexidade e heterogeneidade ambiental de 
ecossistemas litorâneos, atualmente considerada como uma das únicas ainda bem 
conservadas no Estado do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, uma das mais estudadas. 

No ambiente externo, destacam-se como principais ameaças a ocupação desordenada e a 
expansão urbana, associada à deficiência do saneamento básico, principalmente na área 
dos “Balneários”, a poluição dos corpos hídricos, a pressão do desenvolvimento econômico 
pela existência de petróleo na região, e a pressão por interesses conflitantes para o uso 
turístico do Parque. Entre as principais oportunidades identificadas destacam-se a existência 
de amostras conservadas de vegetação de restinga, associada à presença de lagoas 
litorâneas de características especiais, além do interesse de instituições de pesquisa 
nacionais e internacionais pelo Parque. 
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QUADRO 4.1 – Matriz de Análise Estratégica 

Forças Restritivas 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fracos Ameaças Defensivas ou de Recuperação 

1. Situação fundiária não resolvida. ▪ Falta de vontade política para resolver a situação fundiária do Parque. 

▪ Excessiva lentidão no processo de regularização fundiária do Parque. 

▪ Lentidão na alocação de recursos financeiros oriundos da 
compensação ambiental. 

▪ Existência de conflitos entre proprietários e o Parque. 

▪ Uso da área do Parque sem autorização e controle, inclusive por 
veranistas e moradores dos “balneários”. 

▪ Assoreamento dos corpos hídricos na bacia de drenagem das lagoas, 
com formação de pastos e extinção de afluentes. 

▪ Levantamento fundiário realizado. 

▪ Proprietários indenizados. 

2. Fiscalização e controle deficientes. ▪ Obras no entorno do Parque sendo licenciadas pelo órgão ambiental 
estadual sem que o ICMBio seja ouvido. 

▪ Desmatamentos das cabeceiras dos tributários da Lagoa de 
Carapebus. 

▪ Uso do fogo nas propriedades do entorno do Parque. 

▪ Captação de água nas lagoas para irrigação e outros usos na Região 
da UC. 

▪ Assoreamento dos corpos hídricos na bacia de drenagem das lagoas, 
com formação de pastos e extinção de afluentes. 

▪ Expansão de áreas agrocanavieiras e de pecuária, ultrapassando os 
limites do Parque. 

▪ Drenagem das lagoas para formação de pastos. 

▪ Uso de agrotóxicos e outros insumos agrícolas no entorno da UC, 
resultando em contaminação do solo e dos corpos hídricos 

▪ Facilitação do acesso pelos caçadores, pescadores e coletores em 
geral e veranistas. 

▪ Participação do Parque nos processos de licenciamento pela 
FEEMA. 

▪ Estabelecimento e implantação de Programa de Fiscalização e 
Controle. 

▪ Estabelecimento e/ou formalização de parcerias com órgãos e 
instituições de proteção e fiscalização ambiental (Corpo de 
Bombeiros, Polícia Florestal etc.). 

▪ Implantação de infraestrutura e aquisição de equipamentos e 
materiais necessários para fiscalização e controle. 

▪ Efetivo cumprimento da legislação ambiental com relação à 
demarcação das APPs e Reservas Legais nas propriedades 
privadas localizadas na Área de Entorno do Parque. 

▪ Efetiva participação do Parque no Consórcio e Comitê de bacias da 
MRA–5. 

▪ Estabelecimento de parcerias com vistas ao desenvolvimento de um 
programa de recuperação de áreas degradadas, principalmente de 
matas ciliares. 

▪ Estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento e implantação 
de Programa de Educação e Interpretação Ambiental com 
abrangência na Região do Parque e na própria UC. 

▪ Estabelecimento de parceria para o desenvolvimento e implantação 
de Sub-programa de modernização de práticas agropecuárias 
(Programa de Integração Externa). 

▪ Animais domésticos (bovinos, equinos, caprinos e anatídeos) 
retirados do interior do Parque.  
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Forças Restritivas 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fracos Ameaças Defensivas ou de Recuperação 

3. Ausência de demarcação do Parque e 
vulnerabilidade dos seus limites.  

▪ Presença de “Balneários” urbanos entre o Parque e o litoral. 

▪ Expansão de áreas agrocanavieiras e de pecuária ultrapassando os 
limites do Parque. 

▪ Expansão urbana na área dos “balneários”. 

▪ Existência de conflitos entre proprietários e o Parque. 

▪ Facilitação do acesso pelos caçadores, pescadores e coletores em 
geral e veranistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

▪ Demarcação do Parque realizada pelo IBAMA. 

▪ Demarcação dos balneários realizada pelas prefeituras municipais. 

▪ Regularização fundiária efetivada. 

▪ Aumento da efetividade da fiscalização no Parque e na sua Região. 

▪ Compatibilização dos Planos Diretores dos municípios da Região do 
Parque com o seu Plano de Manejo. 

▪ Sinalização implantada no interior, nos limites e no Entorno do 
Parque. 

▪ Infraestrutura implantada (guaritas, postos de fiscalização etc.) nos 
principais pontos de acesso ao Parque. 
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Forças Restritivas 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fracos Ameaças Defensivas ou de Recuperação 

4. Uso indevido de recursos naturais no 
interior do Parque 

▪ Drenagem de lagoas para formação de pastos. 

▪ Uso de agrotóxicos e outros insumos agrícolas no Entorno da UC, 
resultando em contaminação do solo e dos corpos hídricos. 

▪ Criação de bovinos, equinos, suínos, caprinos, galináceos e anatídeos. 

▪ Saneamento básico inexistente e/ou deficitário, com lançamento de 
esgotos nas lagoas e descarte de lixo no interior e na Região da UC. 

▪ Alto índice de desemprego e favelização do entorno. 

▪ Captação de água nas lagoas para irrigação e outros usos na Região 
da UC. 

▪ Presença de balneários urbanos entre o Parque e o litoral. 

▪ Expansão urbana na área dos balneários. 

▪ Instalação de distritos industriais na área de entorno do Parque, com 
provável poluição do ar, do solo e da água. 

▪ Pressão imobiliária e intensificação do parcelamento do solo, gerando 
ocupação desordenada na área do entorno do Parque por inexistência 
ou não implantação de um ordenamento territorial pelos municípios 
envolvidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Regularização fundiária efetivada. 

▪ Efetivação da fiscalização no Parque e no seu Entorno. 

▪ Programa de Educação e interpretação Ambiental do Parque 
implementado. 

▪ Ações voltadas para o estabelecimento de alternativas de 
desenvolvimento de atividades geradoras de renda no Entorno da 
UC implementadas. 

▪ Programa de Prevenção e controle de incêndios para o Parque e 
sua Região implementado. 

▪ Coleta e destinação final do lixo adequadas, no entorno do Parque. 

▪ Saneamento básico implementado pelas prefeituras da Região do 
Parque. 

▪ Ações de despoluição dos corpos hídricos da região implementadas. 

▪ Ações do Consórcio da MRA-5 de Bacias apoiadas pelo Parque. 

▪ Efetivo cumprimento da legislação ambiental em geral, em toda a 
Região do Parque. 

▪ Efetivo cumprimento da legislação com relação à demarcação das 
APPs e reservas legais nas propriedades privadas localizadas na 
Região da UC. 

▪ Estratégias de conservação incentivadas pelo Parque, tais como a 
implantação de reservas legais, manutenção de APPs, criação de 
RPPNs, proteção especial para as matas de tabuleiros, implantação 
de práticas florestais e formação de corredores ecológicos. 
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Forças Restritivas 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fracos Ameaças Defensivas ou de Recuperação 

5. Visitação desordenada no interior do 
Parque. 

▪ Pressões econômicas para exploração turística no interior do Parque. 

▪ Projetos turísticos de grande porte visando a Região do Parque. 

▪ Uso da área do Parque sem autorização e controle, inclusive por 
veranistas e moradores dos “Balneários”. 

▪ Programa de Fiscalização e Controle implementado. 

▪ Programa de Monitoramento implementado. 

▪ Zoneamento do Parque respeitado. 

▪ Programa de Uso Público para o Parque estabelecido e 
implementado. 

▪ Programa de Educação e Interpretação Ambiental implementado. 

▪ Sede e demais estruturas do Parque implantadas. 

▪ Meios físicos de comunicação adquiridos. 

▪ Programas de divulgação implementados. 

▪ Lotação de funcionários do Parque complementada. 

6. Presença de Estação de Tratamento de 
Esgoto no interior do Parque. 

▪ Saneamento básico inexistente e/ou deficitário, com lançamento de 
esgotos nas lagoas e descarte de lixo no interior e na Região da UC. 

▪ Expansão urbana na área dos “Balneários”. 

▪ Retirada da ETE e recuperação dos danos causados. 

▪ Definição de nova localização e redimensionamento da ETE. 

▪ Saneamento básico implantado nos “balneários”.  

7. Existência de emissário de água de 
produção tratada num trecho de 10 km no 
interior do Parque, de propriedade da 
TRANSPETRO. 

▪ Demanda por áreas para instalações relacionadas à exploração de 
hidrocarbonetos na Região do Parque.  

▪ Licenciamento realizado junto ao IBAMA. 

▪ Emissário retirado do interior do parque 

▪ Alternativas de mitigação de impactos oriundos do emissário 
implementadas. 

▪ Planos de risco, controle e emergência exigidos. 

▪ Monitoramento do emissário implementado. 

▪ Projeto definitivo de um novo emissário implantado fora da área do 
Parque. 

▪  Impactos causados no ambiente recuperados. 

▪ Compensação ambiental implementada. 

8. Presença de três estradas municipais 
atravessando a área do Parque: Estrada 
CRP-011 (Praia de Carapebus), Estrada 
QSM-011 (Quissamã - João Francisco) e 
Estrada QSM-008 (Quissamã-Visgueiro).  

▪ Facilitação do acesso pelos caçadores, pescadores e coletores em 
geral e veranistas. 

▪ Efetivo controle da circulação de veículos nas estradas que cortam o 
Parque. 

▪ Aumento da efetividade da fiscalização no Parque e no Entorno da 
UC. 

▪ Delimitação e demarcação da faixa de servidão das estradas 
realizadas. 

▪ Sinalização das estradas implantada e mantida em bom estado de 
conservação. 

▪ Estradas-Parque implantadas. 
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Forças Restritivas 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fracos Ameaças Defensivas ou de Recuperação 

9. Relações institucionais conflitantes e 
comunicação deficiente. 

▪ Uso inadequado de recursos naturais na Área de Entorno do Parque. 

▪ Ingerências de instituições no manejo do Parque. 

▪ Pouco envolvimento das instituições de pesquisa com questões 
concretas de manejo. 

▪ Programa de Educação e Interpretação Ambiental implementado. 

▪ Sub-Programa de monitoramento e ordenamento pesqueiro 
implementado. 

▪ Sub-Programa de melhoria das práticas agropecuárias 
implementado. 

▪ Programa de Gerenciamento Costeiro implementado. 

▪ Atividades de relações públicas, integração externa e divulgação 
desenvolvidas pelo Parque. 

▪ Parcerias e integração dos órgãos ambientais implementadas. 

▪ Pesquisas aplicadas ao manejo incentivadas pelo Parque. 

10. Pouca integração do Parque com as 
comunidades do entorno. 

▪ Uso do fogo nas propriedades do entorno. 

▪ Extrativismo sem orientação adequada. 

▪ Atividades de caça, da pesca e da extração de madeira e mel 
desenvolvidas na Área de Entorno do Parque. 

▪ Desinformação da população quanto a existência do Parque, seus 
objetivos e importância. 

▪ Uso inadequado de recursos naturais na Área de Entorno do Parque.  

▪ Atividades de relações públicas, conscientização ambiental e 
divulgação desenvolvidas pelo Parque. 

▪ Sub-Programa de monitoramento e ordenamento pesqueiro 
implementado. 

▪ Sub-Programa de melhoria das práticas agropecuárias 
implementado. 

 

Forças Impulsoras 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fortes Oportunidades Ofensivas ou de Avanço 

1. Grande diversidade biológica e paisagística 
presente. 

▪ Existência, na Região do Parque, de ecossistemas marinhos, 
lacunares, de brejo, de estuário, manchas de restinga e outros, 
favorecendo a possibilidade de formação de corredores ecológicos. 

▪ Presença, nas populações locais, de saberes ecológicos úteis para a 
conservação da biodiversidade. 

▪ Interesse de universidades e centros de pesquisas nacionais e 
internacionais em realizar estudos ecológicos no Parque. 

▪ Interesse dos municípios em criar UCs na Região do Parque.  

▪ Ações de proteção, manejo e monitoramento implementadas. 

▪ Apoio de instituições financeiras para projetos de pesquisas 
direcionado para a gestão do Parque. 

▪ Iniciativas para a criação de UCs e para a formação de corredores 
apoiadas pelo Parque. 

▪ Iniciativas de resgate e aproveitamento dos saberes locais apoiadas 
pelo Parque. 

2. Rota de aves migratórias. ▪ Interesse do CEMAVE em estabelecer bases em áreas com aves 
migratórias. 

▪ Recursos hídricos favorecendo a avifauna. 

▪ Proposta de estabelecimento de base do CEMAVE no interior do 
Parque incentivada pelo mesmo. 

▪ Recursos hídricos protegidos e monitorados na Região do Parque. 
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Forças Impulsoras 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fortes Oportunidades Ofensivas ou de Avanço 

3. Área de grande interesse científico. ▪ Presença efetiva de várias instituições científicas, realizando pesquisas 
na área. 

▪ Atuação do Programa PELD na Região do Parque. 

▪ Proximidade de grandes universidades. 

▪ Financiamento de projetos de pesquisas pela FAPERJ, CNPq, FINEP, 
PETROBRAS e outros. 

▪ Atividades de pesquisas científicas incentivadas e apoiadas pelo 
Parque. 

▪ Necessidades e oportunidades para pesquisas identificadas e 
divulgadas pelo Parque. 

▪ Convênios com universidades formalizados e estabelecidos pelo 
Parque. 

▪ Encontros de pesquisadores e seminários incentivados e 
promovidos pelo Parque. 

▪ Infra-estrutura de apoio aos pesquisadores implantada. 

▪ Acervo científico criado e mantido pelo Parque. 

▪ Banco de dados georreferenciado estabelecido no Parque.  

4. Potencial ecoturístico. ▪ Interesse dos municípios na exploração ordenada do ecoturismo e 
esportes náuticos na região. 

▪ Interesse de empresas públicas de turismo, tais como TURISRIO e 
MacaéTur, em atuar na Região do Parque. 

▪ Existência do Consórcio Intermunicipal de turismo envolvendo os 
municípios da Região do Parque. 

▪ Existência de atrativos naturais e histórico-culturais no Entorno do 
Parque. 

▪ Existência do Plano Municipal de Turismo em Quissamã. 

▪ Planos Diretores sendo elaborados pelas Prefeituras Locais. 

▪ Programa de Uso Público elaborado e implementado. 

▪ Infra-estrutura adequada para o desenvolvimento de atividades 
turísticas e recreativas implantada no interior do Parque. 

▪ Convênios e parcerias estabelecidas pelo Parque para o 
desenvolvimento de atividades turísticas no seu interior. 

▪ Programas de capacitação e treinamento de mão-de-obra 
qualificada para atividades turísticas implementados na região com 
incentivo do Parque. 

▪ Implantação de estruturas de apoio ao desenvolvimento turístico na 
Região do Parque incentivada pelo mesmo. 

▪ Planos Diretores implementados.  

5. Uma das últimas áreas de restinga bem 
preservadas com existência de espécies 
raras e ameaçadas. 

▪ Possível interesse de várias empresas em associar o Parque à sua 
imagem pública (PETROBRAS, BB, Caixa Econômica Federal e 
outras). 

▪ Interesse dos municípios em criar UCs na área do entorno do Parque. 

▪ Interesse de ONGs em apoiar o Parque. 

▪ Apoio do Corpo de Bombeiros e da Policia Militar e existência de um 
posto de policiamento florestal em Quissamã, favorecendo as ações de 
proteção. 

▪ Interesse de universidades e centros de pesquisas nacionais e 
internacionais em realizar estudos ecológicos no Parque. 

▪ Financiamento de projetos de pesquisas pela FAPERJ, CNPq, FINEP e 
PETROBRAS. 

▪ Atuação do Programa PELD na Região do Parque.  

▪ Oportunidades de formação de parcerias com órgãos, instituições e 
empresas melhor aproveitadas pelo Parque. 

▪ Ações de proteção, manejo e monitoramento implementadas no 
Parque. 

▪ Maior participação do Parque no aproveitamento dos recursos 
oriundos das medidas compensatórias. 

▪ Plano de Manejo de espécies endêmicas, raras e ameaçadas 
implementado pelo Parque. 

▪ Pesquisas científicas básicas e aplicadas ao manejo das espécies 
endêmicas, raras e ameaçadas e seus habitats incentivadas pelo 
Parque. 
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Forças Impulsoras 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fortes Oportunidades Ofensivas ou de Avanço 

6. Indícios de cultura indígena (sítios 
arqueológicos/edificações) no Parque. 

▪ Existência do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas – 
PRONAPA.  

▪ Linha de pesquisa arqueológica incentivada e apoiada pelo Parque.  

7. Grande potencial para educação e 
interpretação ambiental.  

▪ Ações de educação ambiental desenvolvidas pela Prefeitura de Macaé. 

▪ Desenvolvimento de atividades de educação ambiental e extensão no 
âmbito do Projeto Ecolagoas e do PELD, incluindo a capacitação de 
professores e pescadores. 

▪ Interesse da comunidade de pescadores na divulgação de seus 
costumes e cultura. 

▪ Existência do Plano Municipal de Turismo em Quissamã.  

▪ Programa de Educação e Interpretação Ambiental implementado. 

▪ Programa de Uso Público implementado. 

▪ Programas de cultura e educação municipais integrados ao Parque. 

▪ Programas de Educação Ambiental desenvolvidos pela UFRJ, 
integrados ao Parque. 

8. Presença de variados tipos de recursos 
hídricos em seu interior com distintas 
características físico-químicas.  

▪ Existência do Consórcio da Macrorregião Ambiental 5. 

▪ Organização da comunidade pesqueira de Carapebus. 

▪ Interesse do MMA em reconhecer Jurubatiba como sítio RAMSAR. 

▪ Existência do Programa GERCO-MMA. 

▪ Recebimento de royalties de hidrocarbonetos pelos municípios da 
Região do Parque. 

▪ Existência de projetos voltados para o conhecimento e monitoramento 
de ecossistemas lacunares.  

▪ Ações do Consórcio de Bacia apoiadas pelo Parque 

▪ Programa de monitoramento das lagoas implementado pelo Parque, 
em parceria com universidades. 

▪ Declaração de inclusão do Parque como Sitio RAMSAR obtida.  

9. Conselho Consultivo do Parque criado e 
implementado.  

▪ Questões gerenciais do Parque discutidas participativamente.  ▪ Conselho Consultivo do Parque mantido e apoiado pelo Parque.  
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4.3.1. – Análise da Matriz de Avaliação Estratégica 

Neste Plano, além da Matriz de Análise Estratégica, propõe-se uma Matriz de Avaliação 
Estratégica, baseada na Matriz de LEOPOLD (1971) de avaliação de impactos, modificada e 
adaptada pela equipe para este caso específico e para as Unidades de Conservação. 

As relações existentes entre os pontos fracos (ambiente interno) e as ameaças (ambiente 
externo) estão representadas por círculos de diferentes tamanhos, dependendo da sua 
significância. 

Significância 

 
Forte 

 Média 

 Fraca 

As cores são utilizadas na matriz para identificar a urgência da aplicação das ações 
necessárias na gestão da UC, para atingir as premissas defensivas ou de recuperação na 
gestão da Unidade. O símbolo circular aparecerá na matriz, preenchido com as seguintes 
cores: 

Vermelha – imediata 

Laranja – curto prazo 

Rosa – médio prazo 

Verde – longo prazo 

A mesma metodologia foi utilizada para a definição das relações (forças impulsoras) entre 
os pontos fortes (ambiente interno) e as oportunidades (ambiente externo). As relações que 
necessitam ações mais fortes e eficientes para atingir as premissas ofensivas ou de avanço 
estão coloridas de acordo com os prazos de urgência, para que o Parque possa ser 
fortalecido. 

A Matriz de Avaliação Estratégica do Parque está apresentada nos QUADROS 4.2 e 4.3, 
para as forças restritivas e forças impulsoras, respectivamente. 

A matriz apresentada no QUADRO 4.2 foi criada para permitir uma análise detalhada das 
relações existentes entre as ameaças externas e os pontos fracos da Unidade, onde podem 
ser verificadas as relações negativas existentes - forças restritivas em relação à implantação 
da Unidade. 

As forças restritivas mais significativas e que necessitam de medidas mais urgentes e 
imediatas aparecem representadas por um círculo de tamanho grande e totalmente 
preenchido na cor vermelha. 

Assim, todas as medidas que devem ser tomadas para a gestão do Parque, visando diminuir 
a força restritiva, permitindo e favorecendo a implantação da Unidade de forma mais rápida 
e eficiente, diminuindo os conflitos e os impactos, derivam de uma relação explicitada nessa 
matriz, através de um círculo de vários tamanhos e de várias cores, em função da 
significância e da urgência com que a força deve ser neutralizada. 

Na matriz, verifica-se que as Forças Restritivas de maior significância aparecem 
representadas por 97 relações. Deste total, 66 relações são de grande significância, 
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representando 68,1%; 29 são de média significância, representando 29,8%; e 2 são de 
baixa significância, representando 2,1% do total. 

Estes dados evidenciam que o Parque sofre uma grande pressão, devido às suas 
características internas e ao contexto em que está inserido. 

Do total de relações de grande significância, 27, representando 40%, são Forças Restritivas 
ligadas à questão Fundiária, incluindo-se os conflitos com os proprietários de terra. 

Assim, todas as medidas que estão preconizadas neste Plano e que visam a solução do 
problema deverão ser consideradas como urgentes e colocadas em prática imediatamente. 
Tais medidas estão expressas ao longo do Plano como diretrizes, normas e atividades a 
serem implementadas. 

Na Matriz também estão evidenciadas relações fortemente restritivas no que se refere à 
existência dos “Balneários”, estando representadas por 13 relações de grande significância 
e 2 de média significância, representando 19,6% e 3%, respectivamente. Este aspecto 
evidencia-se inclusive pela construção, dentro da área do Parque, de uma ETE, no 
Município de Quissamã. 

Outro fator extremamente importante é a fragilidade dos limites do Parque, analisando-se a 
presença de praia, de ecossistemas lacunares e de balneários, que exercem uma pressão 
humana e urbana sobre a área do Parque. Este fator, associado à pouca integração com o 
entorno, às relações institucionais conflitantes e à comunicação insuficiente, leva à presença 
de 55 relações restritivas, que representam 56% do total, sendo 27 de grande significância, 
representando 49% destas. 

Esses aspectos exigem medidas administrativas eficientes, principalmente de fiscalização, 
presença efetiva do IBAMA na área da UC, fortalecimento das relações institucionais com a 
sociedade civil do entorno e seus representantes legais, além de uma forte integração com o 
entorno. 

Deve-se destacar nesta análise a pressão que o desenvolvimento econômico exerce sobre 
o Parque e que se expressa em 20 relações, representando 20,6% do total, sendo todas de 
forte significância, inserindo-se neste contexto a presença do emissário de água de 
produção da TRANSPETRO, construído dentro da área do Parque. 

No QUADRO 4.3, a Matriz apresenta as relações estabelecidas entre os pontos fortes da 
Unidade e as oportunidades existentes na região que favorecem sua implantação da 
Unidade. Verifica-se que existem 192 relações sendo 118 de grande significância, 
representando 61,46%, 68 de média significância, representando 35,4% e 6 de pequena 
significância, representando 3,1%. 

Destacam-se alguns aspectos importantes que favorecem o fortalecimento da Unidade, 
como, por exemplo, a presença de alta diversidade biológica, a presença de remanescentes 
significativos de ecossistemas litorâneos bem conservados, ao contrário do que acontece no 
restante do país, em especial no Estado do Rio de Janeiro, a existência de várias 
Universidades que se dedicam ao estudo desse ambiente e várias ONGs que lutam pela 
sua conservação e preservação. 

É importante também destacar que essas características naturais geram um alto potencial 
turístico para a região, que pode ser explorado tanto pelo IBAMA como pelas Prefeituras 
Municipais envolvidas no contexto regional. 

Devido ao grande desenvolvimento econômico regional, em função da existência de 
petróleo, há uma disponibilidade maior de recursos financeiros circulando, que poderão 
auxiliar a implantação e o fortalecimento do PN. 
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Assim, todas as medidas que se relacionam com esses fatores e que servirão para otimizar 
e fortalecer as Forças Impulsoras deverão ser colocadas em prática imediatamente, de 
forma a permitir que a implantação do Parque ocorra com eficiência, neutralizando-se, ao 
longo do tempo, a atuação das forças restritivas, que se encontram, também, no contexto da 
Unidade. 

As relações geradas nesse contexto representam 32% das relações apresentadas no 
QUADRO 4.3. 

Ao analisar as duas matrizes de forma integrada, verifica-se que as relações que favorecem 
a implantação da Unidade são em maior número do que as que impedem. No entanto, há a 
necessidade de uma gestão eficiente e do estabelecimento da presença do IBAMA dentro 
da Unidade, associada a um fortalecimento da integração com a comunidade de entorno e a 
solução imediata da questão fundiária, para que o Parque possa efetivamente atingir seus 
objetivos de criação e específicos de manejo. 
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QUADRO 4.2 – Matriz Estratégica – Forças Restritivas 
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QUADRO 4.3 – Matriz Estratégica – Forças Impulsoras 
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4.4. – Objetivos Específicos de Manejo da Unidade de Conservação 

Os objetivos específicos do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba foram definidos com 
base nos objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (Lei nº. 
9.985, de 18 de julho de 2000, artigo 4º), estabelecidos para a categoria de manejo - 
Parques Nacionais, nos objetivos do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, 
estabelecidos em seu Decreto de Criação (Decreto s/n, de 29 de abril de 1998), e nos 
conhecimentos obtidos sobre a Unidade e sua Região. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação estabelece os seguintes objetivos: 

I. Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 
território nacional e das águas jurisdicionais; 

II. Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 

IV. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V. Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 
processo de desenvolvimento; 

VI. Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII. Proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 
espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII. Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X. Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisas científicas, estudos e 
monitoramento ambiental; 

XI. Valorizar, econômica e socialmente, a diversidade biológica; 

XII. Favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental, a recreação 
em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 
respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 
economicamente. 

Segundo o Art. 7º do SNUC, o Grupo de Proteção Integral, ao qual a Unidade de 
Conservação em questão pertence, tem o seguinte objetivo básico: 

“Preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção 
dos casos previstos nesta Lei”. 

Segundo o Art. 15 do SNUC, a Categoria de Manejo à qual pertence a Unidade de 
Conservação em questão tem o seguinte objetivo básico: 

“a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando 
a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”. 
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Segundo o Decreto de Criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (Decreto s/n, 
de 29/04/98), esta Unidade de Conservação foi criada com o seguinte objetivo: 

“proteger e preservar amostras de ecossistemas ali existentes e possibilitar o desenvolvimento de 
pesquisa científica e de programas de educação ambiental”. 

Com base nos objetivos destacados da legislação pertinente e no conhecimento existente 
sobre o Parque, foram definidos os seguintes objetivos específicos do manejo desta UC: 

1. Proteger todas as comunidades vegetais de restinga presentes no interior do Parque, 
relativas às várias feições topológicas que a formam, incluindo a praia, as dunas, o 
cordão arenoso e as baixadas fluviais, além das lagoas, lagos, brejos e charcos. As 
comunidades vegetais são as seguintes: halófila, da zona de praia; psamófila reptante, 
da ante-duna; “slack” das dunas móveis e fixas; o “scrub” lenhoso, que recobre os 
cordões arenosos; o brejo herbáceo, nas depressões e lagoas; a floresta temporária ou 
permanentemente inundada, também em áreas mais baixas, e a floresta seca, nos 
cordões mais antigos e interiores, cada vez mais rara. 

2. Proteger as formações arbóreas de matas e o “thicket” arbustivo lenhoso encontrados 
em Carapebus. 

3. Proteger a formação de “scrub” baixo de pós-praia, os dois tipos de floresta paludosa e 
fragmentos de floresta seca. 

4. Proteger a vegetação do tipo arbustiva fechada de pós-praia, encontrada em locais mais 
preservados e nas dunas fixas, composta por espécies de lenhosas tais como Scutia 
arenicola, Sideroxylon obtusifolium, bromélias, como Bromélia antiacantha, e cactos 
Cereus fernambucencis. 

5. Proteger espécies típicas da vegetação halófila e psamófila reptante, tais como 
Blutaparon portulacoides, Panicum racemosum, Sporolobus virginicus e Mariscus 
pedunculatus. 

6. Proteger a formação arbustiva aberta de Clusia a maior em extensão no Parque e rica 
em espécies de bromélias epífitas como Tillandsia stricta e T. usneoides, e arbustos 
como Eugenia copacabanensis, entre outros. 

7. Proteger a formação de moitas composta por vegetação arbustiva aberta de Ericaceae, 
representada por espécies como Ocotea notata e Clusia hilariana. 

8. Proteger a vegetação arbustiva aberta de Arecaceae. 

9. Proteger a formação herbácea brejosa que ocorre nos braços das lagoas e nas 
depressões entre as cristas da praia, representada por espécies como a tifa Typha 
dominguensis, ciperáceas Cladium jamaicense e Sagittaria lancifolia, além da 
samambaia Blechnum serrulatum, plantas insetívoras Drosera intermédia, Urticularia 
tricolor e U. erectiflora. 

10. Proteger espécies típicas da mata permanentemente inundada. 

11. Proteger os remanescentes da mata de cordão arenoso representada por espécies 
como o (imbiruçu) Eriotheca pentaphylla, a (peroba) Aspidosperma parvifolium, a 
(copaíba) Copaifera langsdorfii e o (cacto-brasileiro) Opuntia brasiliensis. 

12. Proteger espécies que sofrem pressão antrópica, tais como (cabeça-de-frade) 
Melocactus violaceus e Eugenia copacabanensis. 

13. Recuperar as áreas degradadas no interior do Parque e em seu Entorno. 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Agosto / 2020 E4-29 
 

14. Proteger e recuperar os ecossistemas aquáticos localizados no interior e no entorno do 
Parque, incluindo as lagunas e as lagoas costeiras, temporárias e permanentes, 
preservando suas características naturais físico-químicas, biológicas e morfológicas. 

15. Proteger paisagens raras oriundas de processos flúvio-marinhos. 

16. Proteger as feições geomorfológicas características dos processos de modelação flúvio-
marinhos, presentes no Parque. 

17. Proteger e recuperar as características naturais e históricas do Canal Campos-Macaé. 

18. Resgatar e proteger os sítios arqueológicos presentes no interior e no entorno do 
Parque. 

19. Proteger espécies endêmicas de zooplâncton como Diaptomus azureus, Diaptomus 
fluminenses, Macrochaetus kostei e Hexarthra longicornicula, encontradas somente nas 
lagoas de Cabiúnas (Jurubatiba) e Comprida. 

20. Proteger as espécies de répteis encontradas no Parque, tais como: Tropidurus 
torquatus, Ameiva ameiva, Mabuya agilis, Mabuya macrorhyncha, Hemidactylus 
mabouia e Gymnodactylus darwinii, Boa constrictor, Philodryas patagoniensis, em 
especial o lagarto-da-cauda-verde Cnemidophorus littoralis, que se encontra vulnerável 
para o Estado do Rio de Janeiro. 

21. Proteger as espécies de anfíbios encontradas no Parque, tais como: Hyla meridiana, H. 
semilineata, Scinax alter, Scinax cuspidatus, Bufo pygmaeus, Hyla albomarginata e 
Eleutherodactylus binotatus. 

22. Proteger as espécies de peixes encontradas no Parque, tais como: Astyanax 
bimaculatus, Cichlasoma facetum, Cyphocharax gilbert, Oligosarcus hepsetus, 
Hyphessobrycon bifasciatus, Hyphessobrycon luetkenii, Poecilia vivípara e Geophagus 
brasiliensis. 

23. Proteger as espécies de lepidópteros presentes no Parque, em especial as espécies 
Mimoides lysithous harrisianus e Parides ascanius, classificadas como “criticamente 
ameaçadas” para o Rio de Janeiro. 

24. Proteger áreas úmidas de importância para a alimentação, reprodução e refúgio de aves 
silvestres residentes e migratórias que ocorrem no Parque. 

25. Proteger as espécies endêmicas Mimus gilvus (sabiá-da-praia), especializada em área 
litorânea de restinga, e Ramphocelus bresilius (sangue-de-boi), presentes no Parque. 

26. Proteger as espécies Amazona rhodocorytha (papagaio chauá-verdadeiro) e Formicivora 
littoralis (formigueiro-do-litoral), ameaçada de extinção e criticamente em perigo no 
Estado do Rio de Janeiro, respectivamente. 

27. Promover a gestão integrada da paisagem, favorecendo o restabelecimento da 
conectividade. 

28. Proteger o Parque contra a introdução de espécies invasoras e exóticas, marinhas e 
terrestres. 

29. Proteger o Parque e seu entorno de incêndios florestais. 

30. Propiciar oportunidades para a realização de pesquisas científicas e estudos, visando 
ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade presente no Parque e de seu Entorno, 
subsidiando sua proteção e manejo. 

31. Contribuir para o monitoramento ambiental. 
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32. Promover o turismo ecológico e a recreação em contato com a natureza. 

33. Propiciar o desenvolvimento de atividades de educação ambiental. 

34. Promover a integração do Parque com as comunidades do entorno. 

35. Incentivar o desenvolvimento regional integrado. 

36. Contribuir para o planejamento e ordenamento do uso e ocupação do solo no Entorno do 
Parque. 

37. Impedir a degradação dos ecossistemas litorâneos, ainda conservados do litoral do 
Estado do Rio de Janeiro, presentes no Parque. 

 

4.5. – Zoneamento 

O zoneamento constitui um instrumento de ordenamento territorial, de diferenciação e 
intensidade de uso da área da Unidade de Conservação com vistas à proteção de seus 
recursos naturais e culturais e cumprimento dos seus objetivos de criação e específicos de 
manejo. 

Segundo o Cap. I, Art.2º, da Lei 9.985/00, entende-se por zoneamento a “definição de 
setores ou zonas em uma Unidade de Conservação com objetivos de manejo e normas 
específicas, visando proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da 
UC possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”. 

As Zonas de Manejo têm diferentes objetivos e demandam distintos graus de proteção e 
intervenção. Para sua definição, são utilizados critérios físicos e indicativos da singularidade, 
seguindo as orientações do Roteiro Metodológico para o Planejamento (IBAMA, 2002). 

As Zonas de Manejo estabelecidas neste documento foram revisadas entre os anos de 2017 
e 2020 pela equipe técnica do Parque Nacional e aprovadas pelo Conselho Consultivo da 
UC e estão de acordo com o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros (Decreto nº 
84.017, de 21/09/79) e com o Roteiro Metodológico de Planejamento: Parque Nacional, 
Reserva Biológica, Estação Ecológica (IBAMA, 2002). As normas específicas foram 
revisadas usando como base o Roteiro Metodológico para Elaboração e Revisão de Planos 
de Manejo de Unidades de Conservação Federais (ICMBio, 2018) 

Sua definição orienta as atividades e os usos que podem ser desenvolvidos em cada zona, 
sendo, portanto, um instrumento de manejo para a administração da Unidade de 
Conservação. 

Neste documento, foram definidas seis Zonas de Manejo, que estão apresentadas a seguir, 
na ordem crescente do grau de intervenção. 

Para cada zona identificada estão apresentados os seguintes itens: definição da zona, 
objetivo geral, objetivos específicos, normas gerais de manejo e descrição aproximada dos 
seus limites. 

O Mapa Temático de Zoneamento está apresentado na FIGURA 4.1, onde podem ser 
observadas espacialmente as Zonas de Manejo propostas e os seus respectivos limites, e 
os valores relativos à área ocupada por cada Zona podem ser observados em detalhe no 
QUADRO 4.4. 
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FIGURA 4.1 – Mapa Temático de Zoneamento 
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4.5.1. – Definição e Descrição das zonas 

A definição das zonas baseou-se nos conceitos do Roteiro Metodológico de 2002 e os 
critérios foram definidos a partir das características ambientais levantadas ao longo do 
Projeto e da avaliação técnica da equipe da UC, em especial a presença de espécies que 
necessitam ser conservadas, o grau de conservação da vegetação, variabilidade ambiental, 
representatividade, riqueza e/ou diversidade de espécies, suscetibilidade ambiental, 
potencial para conscientização ambiental e visitação, e presença de infraestrutura. 

Após a revisão do zoneamento realizada entre 2017 e 2020, foram definidas para o PN seis 
zonas, a saber: Zona Primitiva, Zona de Uso Extensivo, Zona de Uso Intensivo, Zona 
Histórico-cultural, Zona de Recuperação, e Zona de Uso Conflitante. Importante destacar 
que as áreas que compunham a Zona de Uso Especial no Plano de Manejo aprovado em 
2008 foram incorporadas à Zona de Uso Intensivo por incluírem estruturas mistas 
relacionadas à visitação e administração da UC. O QUADRO 4.4 apresenta os valores de 
área das Zonas de Manejo do Parque, em ha, e a sua porcentagem em relação à área total 
do Parque conforme estabelecido no Plano de Manejo aprovado em 2008 e após a revisão 
realizada em 2020. 

QUADRO 4.4 –  Valores de Área das Zonas do Parque Nacional 

Valores de Áreas das Zonas do Parque 

Zonas Plano de Manejo aprovado em 
2008 

Revisão do zoneamento 
realizada em 2020 

Hectares Porcentagem Hectares Porcentagem 

Zona Primitiva 6714,908 45,00 7709,63 51,67 

Zona de Uso Extensivo 5089,431 34,11 5773,73 38,70 

Zona de Uso Intensivo 570,216 3,82 556,86 3,73 

Zona de Recuperação 2415,924 16,19 799,29 5,36 

Zona Histórico-cultural 45,877 0,31 39,05 0,26 

Zona de Uso Conflitante  29,726 0,20 40,96 0,27 

Zona de Uso Especial 56,314 0,37 - - - - - - 

Total da área do Parque 14922,396 100,00 14919,52 100,00 

Todas as coordenadas apresentadas nos descritivos dos limites das zonas estão 
coordenadas planas aproximadas (c.p.a) UTM 24S datum WGS 84. 

4.5.1.1. – Zona Primitiva 

Esta zona define-se como aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção 
humana, contendo espécies da flora e da fauna naturais de grande valor ecológico e/ou 
científico 

• Objetivo geral 

- Preservar amostras de ecossistemas naturais terrestres e aquáticos e manter os 
processos ecológicos naturais, com o mínimo de impacto humano, permitindo apenas 
atividades de pesquisa científica, monitoramento ambiental, fiscalização e visitação 
restrita. 

• Objetivos específicos 

- Conservar a riqueza e a diversidade de espécies presentes nos ecossistemas 
terrestres e aquáticos inseridos nesta zona; 

- Proteger as lagoas costeiras, minimizando, controlando e monitorando os impactos 
negativos decorrentes das atividades humanas desenvolvidas no interior da UC e em 
seu entorno; 
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- Incentivar as pesquisas científicas, visando ampliar o conhecimento sobre a 
biodiversidade em ambientes mais protegidos; 

- Promover a conscientização ambiental dos visitantes; 

- Conservar os recursos genéticos; 

- Proteger as belezas cênicas, resguardando suas características naturais e valores 
estéticos; 

- Proporcionar formas primitivas de recreação que promovam o contato dos visitantes 
com a natureza com o mínimo de impacto, permitindo que apreciem os atributos 
naturais desta zona. 

• Descrição e limites 

Esta zona no PN é composta por várias áreas situadas em locais diferentes, ocupando 
7,709,63ha que representam 51,67% da sua área total. As áreas incluídas são cinco e 
encontram-se detalhadas a seguir: 

Zona Primitiva Lagoa Preta – ZP1 

Esta zona está localizada no Município de Quissamã e tem uma área de 3.694,97 ha, 
incluindo-se nela a Lagoa Preta, a Lagoa do Pires e a Lagoa da Barrinha. Seu limite norte 
inicia-se no cruzamento entre a Estrada da Capororoca com a Trilha do Agulha, no ponto de 
coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) 252265,81 e 7549807,85, segue, em direção sul, 
pela Trilha do Agulha, até a margem de um dos braços da Lagoa Preta de onde segue em 
direção Oeste até o limite da UC no ponto P66. Daí segue em direção Sudoeste 
acompanhando o limite da UC até o ponto P65. Segue em direção leste pela margem da 
Trilha do Dodói, excluindo-a, até encontrar a margem da Lagoa do Pires, de onde segue 
contornando a lagoa pela face Sul até encontrar a porção de restinga que separa a Lagoa 
do Pires da Lagoa Preta, no ponto de c.p.a 256092,12 e 7545489,96. Segue contornando a 
porção de restinga entre as duas lagoas em direção Nordeste até o ponto de c.p.a. 
255813,62 e 7545951,08, seguindo então em direção Noroeste até o Canto do Araçá, no 
ponto de c.p.a. 255988,62 e 7546311,04. Segue então em direção Sudoeste margeando a 
Lagoa Preta e a Lagoa da Barrinha até as proximidades da Lagoa da Casa Velha, no ponto 
de c.p.a. 258664,96 e 7546261,13, por onde vai contornando esta lagoa e a Lagoa de 
Ubatuba em direção leste até encontrar com o limite da UC no ponto de c.p.a 262948,27 e 
7548013,20. Segue acompanhando o limite da UC em direção norte até o ponto de c.p.a 
262863,22 e 7548622,16, de onde segue em linha reta em direção oeste até o ponto de 
c.p.a. 261138,45 e 7548113,82. Segue em direção norte em linha reta até encontrar o limite 
da UC no ponto de c.p.a. 261023,30 e 7548939,24 de onde segue acompanhando o limite 
da UC em direção oeste, depois norte e depois novamente oeste até encontrar o ponto 
inicial. 

Zona Primitiva da Restinga Adjacente à Lagoa Amarra Boi – ZP2 

Esta zona tem uma área de 1.573,68 ha. Seu limite Norte inicia-se na Estrada da Estivinha 
junto ao limite da UC no vértice P56 de onde segue em direção ao sul acompanhando o 
limite até o vértice P60, de onde segue ao Sul pela margem da Estrada da Estivinha, 
excluindo-a, até o ponto de c.p.a. 240534,09 e 7543107,63, no início da trilha do Amarra 
Boi. Segue pela margem da trilha do Amarra Boi, excluindo-a, até chegar na margem da 
lagoa no ponto de c.p.a. 239153,18 e 7539935,38, seguindo então em direção Oeste até a 
margem da Lagoa Paulista no ponto de c.p.a. 238733,76 e 7539764,56. Acompanha a área 
de restinga próxima à margem da lagoa em direção Sudeste até chegar no contra cômoro 
no ponto de c.p.a. 238987,40 e 7539578,61, seguindo então pelo contra cômoro próximo da 
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margem do corpo principal da lagoa até a prainha formada na face Sul da Lagoa Paulista, 
c.p.a. 237992,27 e 7539102,35. Deste ponto segue em linha reta cruzando o corpo principal 
da lagoa em direção Nordeste até o início do canal principal da lagoa na margem direita, 
c.p.a. 238282,92 e 7539616,35. Daí segue ao Norte pela margem direita até o ponto que o 
Canal Macaé-Campos deixa os limites da UC, c.p.a. 237310,37 e 7544703,16. Deste ponto 
em diante segue acompanhando o limite da UC até chegar no ponto inicial 

Zona Primitiva da Restinga Adjacente à Lagoa Paulista – ZP3 

Esta zona tem uma área de 815,35 ha. Seu limite Norte inicia-se na margem do Canal 
Campos-Macaé próximo da Estrada da Praia de Carapebus, nas c.p.a. 233441,76 e 
7540752,71, segue pela margem do Canal Campos-Macaé até o canal principal da Lagoa 
Paulista, nas c.p.a. 236973,10 e 7541886,80 de onde segue acompanhando a margem do 
canal principal da Lagoa Paulista até encontrar o corpo lagunar principal no ponto de c.p.a. 
237859,75 e 7539602,80. Daí segue até a margem esquerda da Lagoa Paulista, nas c.p.a. 
237607,84 e 7539156,38 de onde segue em direção Sudoeste acompanhando a estrada de 
acesso à Lagoa Encantada, passando a cerca de 15m ao norte da estrada até o ponto de 
c.p.a. 236472,66 e 7538472,68. Deste ponto segue ao Sul para o contra cômoro e depois 
novamente em direção Sudoeste acompanhando a estrada de acesso à lagoa Paulista a 
cerca de 15m ao norte da estrada, até chegar no ponto de c.p.a. 235359,37 e 7537973,10. 
Deste ponto segue por um acesso à Trilha do Castelo e depois pela margem direita desta 
mesma trilha até o ponto de c.p.a. 234549,11 e 7540627,11. Segue então em linha reta em 
direção à Estrada da Praia de Carapebus até o ponto de c.p.a. 233618,82 e 7540245,73 e 
depois em direção ao Norte, passando pelo ponto 233466,19 e 7540608,56, até o ponto 
inicial.  

Zona Primitiva Retiro – ZP4 

Esta zona está localizada no município de Carapebus sendo constituída de boa parte da 
área da Fazenda Retiro, englobando a porção de restinga compreendida à oeste da Lagoa 
de Carapebus e à leste da Estrada São Lázaro. Possui 892,91 ha de área e seu ponto inicial 
se situa na Estrada São Lázaro, no início da Trilha do Bico do Urubu, no ponto de c.p.a. 
226257,03 e 7535700,91. Daí segue em direção Nordeste acompanhando a margem da 
trilha do Bico do Urubu, excluindo-a, até o ponto de divisão das trilhas, c.p.a. 229871,01 e 
7537996,48, de onde segue em direção Sudeste acompanhando a trilha até a margem de 
um braço da Lagoa de Carapebus, no local de c.p.a. 230956,63 e 7537391,33. O limite 
contorna este braço, excluindo-o, e depois segue em direção ao Sul acompanhando a área 
úmida deste mesmo braço da lagoa até encontrar o limite da UC entre os vértices P23 e 
P24, acompanhando-o até chegar no contra cômoro, c.p.a. 230643,51 e 7535774,43. Segue 
então em direção Sudoeste pelo contra cômoro margeando a vegetação de restinga mais 
densa até encontrar a Estrada São Lázaro, no ponto de c.p.a. 227497,72 e 7534375,23, de 
onde segue margeando a estrada a cerca de 15 metros do eixo da mesma, até voltar ao 
ponto inicial. 

Zona Primitiva Lagoa Comprida – ZP5 

Esta zona está localizada no Município de Carapebus, incluindo-se nela a Lagoa Comprida 
e a restinga adjacente, englobando formações florestais de restinga que vão desde a 
margem direita da Lagoa de Jurubatiba até a Estrada São Lázaro, com uma área de 
732,72ha. Estão excluídas desta zona a região da Casa de Pedra e sua trilha de acesso. Ao 
Norte, o limite desta zona está situado na Estrada São Lázaro, no início da Trilha da Casa 
de Pedra, no ponto de c.p.a. 226230,66 e 7535683,22, de onde segue em direção Sudeste 
margeando a estrada a cerca de 15 metros do eixo da estrada, até o ponto de c.p.a. 
227470,24 e 7534361,86. Segue em linha reta até o ponto de c.p.a. 226371,73 e 
7533815,97 na margem da Lagoa Comprida, contornando-a pelo limite Sul e seguindo pela 
praia até o ponto de c.p.a 226166,90 e 7533542,56, por onde continua para o Norte até 
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encontrar o braço da Lagoa Comprida. Segue por ele, margeando a vegetação que se 
estende do braço até o ponto de c.p.a. 225139,10 e 7533143,94, seguindo em linha reta até 
o início da vegetação que margeia o braço da Lagoa de Jurubatiba no ponto 224250,93 e 
7532827,76. A partir deste ponto, segue pela margem direita da Lagoa de Jurubatiba até 
encontrar o Canal Macaé-Campos, c.p.a. 222366,97 e 7532927,82 de onde segue pela 
mesma margem em direção nordeste até encontrar o limite da UC no ponto de c.p.a. 
224102,66 e 7534493,50, próximo do vértice P34. Daí segue o limite da UC até chegar na 
Trilha da Casa de Pedra, c.p.a. 225015,09 e 7535011,47. Segue então a citada trilha a uma 
distância de 15 metros do seu eixo até chegar na Zona de Uso Intensivo da Casa de Pedra. 
Contorna esta área e volta pela outra margem da Trilha da casa de Pedra na mesma 
distância de 15m do seu eixo até reencontrar o limite da UC no ponto de c.p.a. 225036,03 e 
7534987,54. Acompanha os limites da UC passando pelos vértices P36 e P37 até encontrar 
novamente a Trilha da casa de Pedra, c.p.a. 225706,54 e 7535338,82, acompanhando a 
margem desta trilha, excluindo-a, até encontrar o ponto inicial. 

• Normas Gerais de Manejo 

1. As atividades permitidas serão: a pesquisa científica, o monitoramento ambiental, a 
educação ambiental, a recuperação ambiental (preferencialmente de forma natural), 
a visitação de baixo grau de intervenção e a proteção. 

2. A interpretação ambiental dos atributos dar-se-á preferencialmente através de 
condutores ou guias oficialmente credenciados pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade – ICMBio, folhetos e/ou recursos indiretos, inclusive 
aqueles fornecidos nos núcleos e/ou na Sede. 

3. As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos 
naturais. 

4. Não serão permitidas quaisquer instalações de infraestrutura, exceto aquelas 
fundamentais às ações de manejo, proteção, pesquisa e monitoramento. 

5. O tráfego de veículos motorizados nesta zona é restrito às atividades de proteção e 
manejo da UC ou em situações de emergência. 

6. Os resíduos sólidos gerados por ocasião das atividades desenvolvidas nesta zona 
deverão ser retirados pelos próprios usuários e transportados para um destino 
adequado. 

7. A visitação será restringida às trilhas e áreas determinadas pela administração da 
unidade. 

 

4.5.1.2. – Zona de Uso Extensivo 

Esta Zona é constituída, em sua maior parte, por áreas naturais, podendo apresentar 
algumas alterações humanas. 

• Objetivo geral 

Conservar as características naturais dos ambientes, minimizando os impactos ambientais 
que podem ser gerados pelas atividades humanas desenvolvidas, oferecendo oportunidades 
de pesquisa científica, monitoramento ambiental, visitação e fiscalização. 

 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Agosto / 2020 E4-36 
 

• Objetivos específicos 

- Proteger os ecossistemas naturais presentes nesta zona; 

- Incentivar e apoiar a realização de pesquisas científicas nas áreas que compõem 
esta zona; 

- Promover e controlar o desenvolvimento de atividades turísticas e recreativas em 
contato com a natureza; 

- Estimular a realização de atividades de educação ambiental. 

• Descrição e Limites 

Esta zona tem no seu total uma área de 5.773,73ha e representa 38,70% do total da área do 
Parque. Estão inseridas nesta zona várias áreas do Parque, detalhadas a seguir: 

Zona de Uso Extensivo da Praia – ZUE1 

A praia está inserida na Zona de Uso Extensivo em toda a sua extensão, com exceção dos 
trechos em frente a Fazenda Retiro, Balneário de Carapebus, Balneário de João Francisco e 
Balneário do Visgueiro, que se encontram fora dos limites do Parque. Também estão 
excluídas desta zona o trecho de praia em frente à lagoa de Jurubatiba, que constitui em 
Zona de Uso Intensivo. Esta zona possui 317,84ha.  

Zona de Uso Extensivo da Lagoa Preta – ZUE2 

Esta área possui 15,52ha compreendendo a porção de restinga que separa a Lagoa do 
Pires da Lagoa Preta iniciando no ponto de c.p.a. 256092,12 e 7545489,96. Segue 
contornando a porção de restinga entre as duas lagoas em direção Nordeste até o ponto de 
c.p.a. 255813,62 e 7545951,08, seguindo então em direção Noroeste até o Canto do Araçá, 
no ponto de c.p.a. 255988,62 e 7546311,04. Segue então em direção Sudoeste margeando 
a lagoa Preta até chegar no ponto de c.p.a. 256331,75 e 7545566,86, de onde segue em 
linha reta até o ponto inicial. 

Zona de Uso Extensivo da Restinga Adjacente à Estrada da Estivinha – ZUE3 

Esta área compreende todo trecho de restinga à leste da Trilha do Amarra Boi e a Trilha do 
Dodói, incluindo as lagoas do Amarra Boi, Piri-Piri, Maria menina, Robalo, e Visgueiro e 
excluindo as áreas definidas na Zona de Uso Intensivo, na Zona de Recuperação e Zona de 
Uso Conflitante. Com um total de 2.747,59ha, esta zona tem início no contra cômoro da 
praia nas c.p.a. 238987,40 e 7539578,61, próximo da Lagoa Paulista e segue em direção 
Noroeste acompanhando o limite da Zona Primitiva do Amarra Boi até o limite da UC no 
vértice P60. Segue em direção Leste acompanhando o limite da UC até o início da trilha do 
Dodói, no ponto de c.p.a. 249181,94 e 7545626,24, excluindo as áreas definidas na Zona de 
Uso Conflitante da Estrada de João Francisco (QSM-011) e na Zona de Uso Conflitante da 
Estrada do Visgueiro (QSM-008). Seguem em direção Leste/Sudeste acompanhando a 
Trilha do Dodói, incluindo-a, fazendo limite com a Zona Primitiva Lagoa Preta até a margem 
da Lagoa do Pires no ponto de c.p.a. 253386,68 e 7544632,88. Daí segue em direção 
Oeste/Sudoeste acompanhando o contra cômoro e a Zona de Uso Extensivo da Praia até o 
ponto inicial, excluindo-se neste trecho os balneários do Visgueiro e de João Francisco, as 
áreas definidas como Zona de Recuperação Visgueiro, Zona de Recuperação Terramares, 
Zona de Uso Intensivo Futura Sede e Zona de Uso Intensivo da lagoa da Garça e da 
Bezerra. 
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Zona de Uso Extensivo da Lagoa Paulista – ZUE4 

Compreende o canal principal da Lagoa Paulista e parte do corpo principal da lagoa, onde é 
realizada a trilha fluvial entre a Lagoa de Carapebus e a Lagoa Paulista. Possui uma área de 
51,36ha e tem seu início no ponto de c.p.a. 236973,10 e 7541886,80 de onde segue 
acompanhando a margem do canal principal da Lagoa Paulista até encontrar o corpo 
lagunar principal no ponto de c.p.a. 237859,75 e 7539602,80. Daí segue até a margem 
esquerda da Lagoa Paulista no ponto de c.p.a. 237607,84 e 7539156,38 e depois em 
direção Sul/Sudeste até o contra cômoro, c.p.a. 237691,23 e 7538974,77. Deste ponto 
acompanha a margem sul da Lagoa Paulista até o final da prainha da lagoa, no ponto de 
c.p.a. 237992,27 e 7539102,35. Deste ponto segue em linha reta cruzando o corpo principal 
da lagoa em direção Nordeste até o início do canal principal da lagoa na margem direita, 
c.p.a. 238282,92 e 7539616,35. Daí segue ao Nordeste acompanhando a Zona Primitiva 
Adjacente à Lagoa do Amarra Boi até o ponto de c.p.a. 237030,56 e 7541909,13 e retorna 
ao ponto inicial atravessando para a outra margem. 

Zona de Uso Extensivo do Imbiú – ZUE5 

Possui 169,173ha e está compreendida entre os limites da UC e o Canal Macaé-Campos 
nas proximidades do Imbiú. Tem início no ponto de c.p.a. 237232,58 e 7542851,51, próximo 
ao vértice P52 e segue em direção ao Norte pelo limite da UC até o vértice P54, de onde 
segue me direção Sul acompanhando a margem do Canal Macaé-Campos até voltar ao 
ponto inicial. 

Zona de Uso Extensivo da Reserva Legal do Assentamento João Batista Soares -ZUE6 

Compreende a porção de restinga situada ao Norte do Canal Macaé-Campos, entre as 
Lagoas de Carapebus e Paulista, englobando a totalidade da Reserva legal do 
Assentamento João Batista Soares e áreas adjacentes. Possui 410,51ha e tem início no 
ponto de c.p.a. 236816,03, próximo ao vértice P51. Daí segue acompanhando a margem do 
Canal Macaé-Campos inicialmente junto ao canal principal da Lagoa Paulista e depois vira 
Oeste/Sudoeste em direção à Lagoa de Carapebus até o ponto de c.p.a. 233417,30 e 
7540748,57. Deste ponto segue em direção Norte/Noroeste junto aos limites da Zona de 
Uso Conflitante da Estrada da Praia de Carapebus (CRP-011) até o ponto de c.p.a. 
233407,03 e 7540781,70. Deste ponto em diante segue acompanhando o limite da UC 
passando pelos vértices P47, P48, P49 e P50 e retornando para o ponto inicial. 

Zona de Uso Extensivo da Restinga Adjacente à Lagoa de Carapebus Leste – ZUE7 

Esta Zona está localizada no Município de Carapebus e abriga toda área de restinga á Leste 
da Lagoa de Carapebus, excluindo-se desta a Zona Histórico Cultural (Canal Macaé 
Campos), a Zona de Uso Conflitante da Estrada da Praia de Carapebus (CRP-011) e a Zona 
de Uso Intensivo da Granja Cocoricó e a Zona de Uso Intensivo da Trilha das Borboletas. 
Tem uma área total de 982,41ha. Seu limite Norte se inicia no vértice P45 e acompanha o 
limite da UC passando pelo vértice P46 e antes de chegar ao vértice P47 para no limite da 
Zona de Uso Conflitante da Estrada da Praia de Carapebus (CRP-011), no ponto de c.p.a. 
233348,26 e 7540759,17. Segue ao Sul acompanhando a Zona de Uso Conflitante da 
Estrada da Praia de Carapebus (CRP-011), contorna a Zona de Uso Intensivo da Granja 
Cocoricó até chegar no ponto de c.p.a. 233466,16 e 7540608,68. Deste ponto em diante 
segue acompanhando o limite da Zona Primitiva da Lagoa Paulista, incluindo a Trilha do 
Castelo até chegar no contra cômoro no local de c.p.a. 235359,37 e 7537973,10. Segue 
então em direção Sudoeste junto com o limite da Zona de Uso Extensivo da Praia até 
chegar no limite da UC no ponto de c.p.a. 234379,44 e 7537490,11. Deste ponto em diante 
acompanha o limite da UC passando pelos vértices P17 e P18. Deste último segue 
acompanhando a margem da lagoa de Carapebus, contornando a Zona de Uso Intensivo da 
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Trilha das Borboletas, até chegar no ponto de c.p.a. 230870,62 e 7539794,37. Deste ponto 
em diante segue pelo limite da UC passando pelo vértice P44 até chegar no ponto inicial. 

Zona de Uso Extensivo da Restinga Adjacente à Lagoa de Carapebus Oeste – ZUE8 

Esta área possui 578,31ha e compreende parte do trecho de restinga à oeste da Lagoa de 
Carapebus, fazendo limite com esta, com a Zona Primitiva Retiro e com o limite Norte da 
UC. Todo o trecho do Canal Macaé Campos neste perímetro está inserido na Zona 
Histórico-Cultural. O limite tem início na margem da Lagoa de Carapebus onde desemboca 
o Canal Macaé-Campos, no ponto de c.p.a. 230795,03 e 7538870,79, de onde segue em 
direção Sul acompanhando a margem direita da Lagoa de Carapebus até o ponto de c.p.a. 
232062,36 e 7536423,18. Daí segue acompanhando o contra cômoro até o ponto de c.p.a. 
231589,42 e 7536178,09, de onde segue em direção Norte acompanhando o limite da UC 
até encontrar o limite da Zona Primitiva Retiro no ponto de c.p.a. 230924,80 e 7536829,21. 
Segue acompanhando o limite desta zona até o ponto de c.p.a. 226257,03 e 7535700,91. 
Continua na mesma direção acompanhando o limite da Zona Primitiva Lagoa Comprida até 
encontrar o limite da UC no ponto de c.p.a. 225706,54 e 7535338,82. Segue então para 
Noroeste acompanhando o limite da UC passando pelos vértices P38 a P42, de onde 
atravessa o Canal Campos Macaé e segue acompanhando a Zona Histórico-Cultural até 
retornar ao ponto inicial. 

Zona de Uso Extensivo da Lagoa de Jurubatiba – ZUE9 

Esta área compreende toda a Lagoa de Jurubatiba, a porção de restinga ao Sul da Zona 
Primitiva da Lagoa Comprida e a porção ao Norte da Lagoa de Jurubatiba. Esta Zona tem 
uma área de 495,44ha e tem seu limite iniciando no vértice P33, de onde segue na direção 
Sudeste acompanhando o limite da UC até encontrar com a Zona Histórico-Cultural do 
Canal Macaé-Campos. Deste ponto em diante segue acompanhando a margem do canal 
em direção Oeste até checar no ponto de c.p.a. 222365,01 e 7532970,67. Daí atravessa o 
canal até o ponto de c.p.a. 222366,97 e 7532927,82 e segue acompanhando a margem 
direita da Lagoa de Jurubatiba e a Zona Primitiva Lagoa Comprida até o ponto de c.p.a. 
223201,25 e 7532024,98. Segue então acompanhando o limite da Zona Primitiva lagoa 
Comprida e em seguida o limite da Zona Primitiva Retiro até encontrar o limite da UC no 
ponto de c.p.a. 230643,51 e 7535774,43 e segue ao sul até encontrar com a Zona de Uso 
Extensivo da Praia (ZUE1) no ponto de c.p.a. 230667,45 e 7535718,05. Deste ponto em 
diante segue em direção Oeste/Sudoeste acompanhando o limite da ZUE1 até o ponto de 
c.p.a. 223030,25 e 7531599,87. O limite passa a acompanhar o limite da Zona de Uso 
Intensivo de Cabiúnas contornando as áreas úmidas da margem esquerda da lagoa de 
Jurubatiba até encontrar o limite da UC no ponto de c.p.a. 221371,79 e 7532024,21. Segue 
então em direção Noroeste e depois Nordeste acompanhando o limite da UC e passando 
pelos vértices P29 a P32, até chegar no ponto inicial. 

Zona de Uso Extensivo da Trilha da Casa de Pedra – ZUE10 

Esta zona compreende a trilha de acesso à Casa de Pedra e possui 2,12ha. Inicia-se junto 
ao limite da UC no ponto de c.p.a. 225036,03 e 7534987,54 e acompanha a margem da 
trilha a 15m do eixo da mesma até encontrar com a Zona de Uso Intensivo da Casa de 
Pedra, no ponto de c.p.a. 224877,92 e 7534377,70. Deste, segue para o ponto de c.p.a. 
224853,35 e 7534360,47, retorna acompanhando a outra margem da trilha a 15m do eixo 
até o ponto de c.p.a. 225015,09 e 7535011,47 e volta ao ponto inicial. 

Zona de Uso Extensivo da Estrada São Lázaro – ZUE11 

Esta zona possui 5,46ha e compreende o trecho da Estrada São Lázaro situado entre as 
Zonas Primitivas Retiro e Lagoa Comprida. Tem seu início no ponto de c.p.a. 226257,03 e 
7535700,92 de onde segue em direção Sudeste acompanhando a margem da estrada a 
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uma distância de 15 m do eixo da mesma, até o ponto de c.p.a. 227497,72 e 7534375,23. 
Atravessa a estrada até o ponto de c.p.a. 227470,24 e 7534361,86, de onde retorna em 
direção Noroeste acompanhando a outra margem a uma distância de 15 m do eixo da 
mesma, até chegar no ponto de c.p.a. 226230,66 e 7535683,22 e voltar ao ponto inicial. 

 

• Normas gerais de manejo 

1. As atividades permitidas serão: a pesquisa científica, o monitoramento ambiental, a 
recuperação ambiental, a visitação de médio grau de intervenção e a proteção. 

2. Poderão ser instalados equipamentos simples para a interpretação dos recursos 
naturais e atividades de visitação, sempre em harmonia com a paisagem. 

3. Poderão ser instalados, nas áreas de visitação, acampamento e mirantes (com 
infraestrutura simples), trilhas, sinalização e pontos de descanso, locais para banhos 
e sanitários. 

4. As atividades de interpretação terão como objetivo facilitar a compreensão e a 
apreciação dos recursos naturais das áreas pelos visitantes. 

5. Os resíduos sólidos gerados por ocasião das atividades desenvolvidas nesta zona 
deverão ser retirados pelos próprios usuários ou operadores autorizados e 
transportados para um destino adequado. 

6. O trânsito de veículos só poderá ser feito a baixas velocidades (máximo de 40 km), 
restringindo-se as áreas estabelecidas para circulação. 

7. É expressamente proibido o uso de buzinas ou aparelhos sonoros nesta zona. 

 

4.5.1.3. – Zona de Uso Intensivo 

Esta Zona é aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem, cujo ambiente 
deve ser mantido o mais próximo possível do natural. 

• Objetivo geral 

- Facilitar a recreação intensiva, a educação ambiental e o turismo ecológico em 
harmonia com o meio ambiente, através da implantação de infraestrutura adequada 
e planejamento das atividades de uso público. 

• Objetivos específicos 

- Propiciar a educação e a interpretação ambiental, aproveitando todos os meios e 
recursos disponíveis; 

- Facilitar a recreação em contato com a natureza, dotando o Parque de infraestrutura 
e equipamentos adequados; 

- Promover o turismo ecológico, com base nos seus atributos naturais e culturais, 
infraestrutura adequada, equipamentos, serviços e atividades de potencial turístico. 
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• Descrição e limites 

Esta zona apresenta-se no PN ocupando uma área com 555,321ha que corresponde a 
3,72% da área total do Parque. Nela estão incluídas oito áreas importantes para a 
recreação, o lazer e as atividades de educação ambiental da população visitante, oriunda 
tanto dos municípios da região como de outros mais distantes e/ou, ainda, visitantes 
internacionais. 

Zona de Uso Intensivo da Lagoa da Garça e da Bezerra – ZUI1 

Esta zona tem uma área de 205,29ha, iniciando-se no ponto de c.p.a. 243737,94 e 
7542029,24 seguindo para o Sudeste/Sul, acompanhando os limites da UC, até o vértice 
P15. Segue na direção Sudoeste até o fim da Lagoa Bezerra no ponto de c.p.a. 240494,74 e 
7540254,50 de onde segue em direção Noroeste acompanhando a margem e a vegetação 
associada à Lagoa Bezerra até encontrar a Estrada da Estivinha, no ponto de c.p.a. 
241161,17 e 7541001,75. Segue ao Norte na Estrada da Estivinha até o ponto de c.p.a. 
241111,90 e 7541193,47, de onde segue em linha reta na direção Leste/Nordeste até 
encontrar a Trilha da Garça, no ponto de c.p.a. 242366,45 e 7541633,09. Segue por esta 
trilha, incluindo-a, até o ponto inicial. 

Zona de Uso Intensivo do TerraMares – ZUI2 

Esta zona compreende a área prevista para implantação da sede administrativa do Parque 
Nacional da Restinga de Jurubatiba associada à uma estrutura de recepção de visitantes. 
Possui uma área de 16,46ha e tem seu limite iniciando-se no ponto de c.p.a. 243870,86 e 
7543113,36, de onde segue em direção Sul acompanhando a Zona de Uso Conflitante da 
Estrada da Praia de João Francisco (QSM-011) a uma distância de 30m do eixo da estrada 
até o ponto de c.p.a. 243993,94 e 7542816,24. Segue então na direção Sudoeste 
acompanhando o limite da UC até o ponto de c.p.a. 243892,54 e 7542504,52, de onde 
segue em direção Noroeste até o ponto de c.p.a. 243605,81 e 7542777,07. Daí segue ao 
Norte até o ponto de c.p.a. 243597,99 e 7543115,07 e vira ao Leste até o ponto inicial. 

Zona de Uso Intensivo da Lagoa Encantada – ZUI3 

Esta área possui 15,34ha e compreende a região da Lagoa Encantada e seu entorno, além 
da margem da Lagoa Paulista onde acontece o embarque e desembarque da Trilha Fluvial 
do Canal Macaé-Campos. Nesta região o Plano de Uso Público prevê a instalação de 
estruturas de apoio à visitação e de prestação de serviços aos visitantes. Seu limite se inicia 
na margem da Lagoa Paulista no ponto de c.p.a. 237601,47 e 7539170,24 e segue em 
direção Sudeste até o contra cômoro no ponto de c.p.a. 237691,23 e 7538974,77. Deste 
ponto segue em linha reta acompanhando a Zona de Uso Extensivo da Praia até o ponto de 
c.p.a. 236477,36 e 7538457,82 e vira em direção Norte até o ponto de c.p.a. 236472,66 e 
7538472,68, acompanhando o limite da Zona Primitiva da Restinga Adjacente à Lagoa 
Paulista. Acompanhando o limite da mesma zona segue em direção Nordeste a cerca de 15 
m da estrada de acesso à Lagoa Encantada, incluindo-a, até o ponto inicial. 

Zona de Uso Intensivo da Granja Cocoricó – ZUI4 

Compreende a área do Sítio Granja Cocoricó, em processo de desapropriação pelo ICMBio 
e que está estrategicamente localizada em um dos principais pontos de acesso ao Parque 

Nacional. A área possui 4,57ha e possui uma série de estruturas que podem ser 
utilizadas para a gestão da UC e por instituições parceiras e também pode servir de apoio 
para a Trilha Fluvial do Canal Macaé-Campos e para a Trilha do Castelo. Seu limite se inicia 
no ponto de c.p.a. 233441,76 e 7540752,71 e segue ao Sul até o ponto de c.p.a. 233466,18 
e 7540608,68. Segue então em direção Oeste atravessando a Zona de Uso Conflitante da 
Estrada da Praia de Carapebus (CRP-011) até o ponto de c.p.a. 233136,81 e 7540449,50. 
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Daí segue para o ponto de c.p.a. 233073,19 e 7540536,98 e depois para a margem do 
Canal Macaé-Campos, junto ao limite da Zona Histórico Cultural, no ponto de c.p.a. 
233079,08 e 7540581,02. Segue então em direção Nordeste acompanhando a margem do 
canal e atravessando novamente a Zona de Uso Conflitante da Estrada da Praia de 
Carapebus (CRP-011) até o retornar ao ponto inicial. 

Zona de Uso Intensivo Cabiúnas – ZUI5 

Esta área inicia-se na Portaria do PN no Complexo de Visitação em Macaé no vértice P28, 
seguindo em direção Noroeste até o ponto de c.p.a. 221371,79 e 7532024,21. A partir daí 
segue a distância de 30m do espelho de água máximo da Lagoa de Jurubatiba pela margem 
esquerda até chegar na barra da lagoa no ponto de c.p.a. 223011,43 e 7531631,32. Segue 
em direção Sudeste até o limite da UC no ponto de c.p.a. 223046,44 e 7531570,42 e retorna 
ao ponto inicial acompanhando o limite da UC na direção Sudoeste. Esta Zona apresenta 
uma área de 77,58ha e está incluída a praia, a barra da Lagoa de Jurubatiba, o quiosque, a 
pista de acesso à lagoa, e o Complexo de Visitação. 

Zona de Uso Intensivo da Trilha das Borboletas – ZUI6 

A Trilha das Borboletas está prevista para ser implantada nas proximidades do balneário da 
Praia de Carapebus, com acesso pela estrada ou pela Lagoa de Carapebus, com objetivo 
de oferecer uma trilha interpretativa de fácil acesso que contemple diversos tipos de 
ambientes representados na UC. Possui uma área de 13,33ha e tem início junto à Zona de 
Uso Conflitante da Estrada da Praia de Carapebus (CRP-011) no ponto de c.p.a. 232246,60 
e 7538598,55, de onde segue em direção ao Sul acompanhando o limite da zona citada até 
o ponto de c.p.a. 232382,62 e 7538172,19. Segue então para a margem da Lagoa de 
Carapebus no ponto de c.p.a. 232344,40 e 7538081,93, de onde acompanha a margem da 
lagoa em direção Oeste até o ponto de c.p.a. 231978,74 e 7538177,57. Em direção ao 
Norte, passa pelos pontos de c.p.a. 231930,61 e 7538276,30, 231958,66 e 7538413,53, 
232080,43 e 7538536,26 e retorna para o ponto inicial. 

Zona de Uso Intensivo da Lagoa de Carapebus – ZUI7 

Esta Zona inclui a todo o espelho d’água e margens da Lagoa de Carapebus no trecho que 
a mesma está situada dentro da UC, sendo atravessada pela Zona Histórico-Cultural na 
região Norte da lagoa. Fica situada junto ao balneário da Praia de Carapebus sendo uma 
das áreas de maior intensidade de visitação, seja para o banho como para a prática de 
esportes náuticos não motorizados. É também o ponto de embarque e desembarque para a 
realização da Trilha Fluvial do Canal-Campos-Macaé. Sua área é de 216,13ha. 

Zona de Uso Intensivo da Casa de Pedra – ZUI8 

Compreende a área da Casa de pedra e seus arredores, onde se pretende implantar uma 
base de apoio à pesquisa e também de apoio à visitação para àqueles que realizam trilhas 
de longo curso na UC. Sua área é de 8,16ha e seu limite é delimitado pelos seguintes 
pontos de c.p.a.: 225012,17 e 7534471,81, 225174,07 e 7534251,82, 224933,07 e 
7534075,09 e 224772,40 e 7534303,73. 

• Normas gerais de manejo 

1. As atividades permitidas serão: a pesquisa científica, o monitoramento ambiental, a 
educação e a interpretação ambiental, a recuperação ambiental, a visitação de alto 
grau de intervenção, e a proteção. 

2. Nesta zona deverão estar localizados preferencialmente os serviços, estruturas e 
locais de apoio à visitação, tais como: Centro de Visitantes, museu, lanchonete, 
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sinalização (educativa, interpretativa ou indicativa), camping com estrutura completa, 
estacionamentos, instalações para serviços de guias e condutores, mirantes, pontos 
de banho, piquenique, churrasqueiras, lixeiras e outros. 

3. Os resíduos sólidos gerados nas infraestruturas previstas deverão ser 
acondicionados adequadamente, recolhidos periodicamente e depositado em local 
destinado para tal. 

4. Esta zona deverá conter locais específicos para a guarda e o depósito dos resíduos 
sólidos gerados na Unidade, os quais deverão ser removidos para o aterro sanitário 
ou vazadouro público mais próximo, fora da UC. 

5. Poderão ser autorizadas obras ou serviços para atender aos objetivos de manejo da 
área, de acordo com projetos específicos que levem em consideração a interferência 
mínima nos ecossistemas presentes, tanto terrestres como aquáticos. Todas as 
construções e reformas deverão estar harmonicamente integradas com o meio 
ambiente e a paisagem. 

6. Os arranjos paisagísticos darão preferência à utilização de espécies das formações 
naturais dos ecossistemas do próprio Parque. 

7. Esta zona deverá comportar sinalização educativa, interpretativa, indicativa e, se 
houver necessidade, de advertência. 

8. O trânsito de veículos será feito a baixas velocidades (máximo de 40 km/h) e 
somente nos locais autorizados. 

9. É proibido o uso de equipamentos sonoros ou luminosos sem autorização da 
unidade. 

10. Os esgotos deverão receber tratamento adequado para não contaminarem os 
recursos hídricos existentes. 

11. O tratamento de esgotos deverá priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto. 

 

4.5.1.4. – Zona Histórico-Cultural 

É aquela onde são encontradas amostras do patrimônio histórico-cultural ou arqueológico, 
que serão preservadas, estudadas, restauradas e interpretadas para o público, servindo à 
pesquisa, educação e uso científico. 

• Objetivo geral 

- Proteger sítios históricos ou arqueológicos, em harmonia com o meio ambiente. 

• Objetivos específicos 

- Proteger e recuperar o Canal Campos-Macaé com vistas à valorização e 
manutenção dos seus atributos naturais e culturais e desenvolvimento e 
oportunidades de visitação pública; 

- Apoiar o desenvolvimento de pesquisas científicas básicas e aplicadas ao manejo; 

- Propiciar a realização de atividades de educação ambiental; 
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- Incentivar o turismo histórico-cultural, aproveitando o patrimônio existente na Região 
do Parque; 

- Facilitar o acesso e despertar o interesse dos visitantes por outras áreas do Parque 
abertas ao público. 

• Descrição e limites 

Compõe esta zona o Canal Campos-Macaé, em toda a sua extensão dentro dos limites do 
Parque, ocupando uma área de 39,05ha o que representa 0,26% da área da UC. 

• Normas gerais de manejo 

1. As atividades permitidas serão: a pesquisa científica, a recuperação ambiental, a 
proteção, a educação ambiental e a visitação de médio grau de intervenção. 

2. Quaisquer infraestruturas instaladas nesta Zona, quando permitido, não poderão 
comprometer os atributos histórico-culturais. 

3. As ações de manejo e manutenção são condicionadas à autorização da unidade e 
dos órgãos competentes para a proteção do patrimônio histórico e cultural. 

 

4.5.1.5. – Zona de Recuperação 

Esta Zona é aquela que contém áreas consideravelmente antropizadas, cuja natureza é 
provisória, devendo ser incorporada, posteriormente, a uma das zonas permanentes. 

• Objetivo geral 

- Deter a degradação dos recursos e restaurar a área. 

• Objetivos específicos 

- Recuperar as áreas degradadas do Parque com base no conhecimento existente ou 
a ser gerado; 

- Proteger os recursos naturais do Parque em áreas que sofreram impactos negativos; 

- Incentivar a realização de pesquisas sobre os processos de regeneração natural, 
visando sua aplicação nesta zona da UC. 

• Descrição e limites 

Essa Zona ocupa no Parque uma área de 799,29ha, representando 5,36% da área total da 
UC, abrangendo todas as áreas que têm suas características naturais alteradas e ainda não 
conseguiram se recuperar naturalmente.  

Zona de Recuperação do Visgueiro – ZR1 

Essa zona compreende uma área de 14,88ha ao norte do balneário do Visgueiro onde a 
restinga não se regenerou naturalmente desde a criação do Parque Nacional. Seu limite tem 
início no vértice P04 e segue em direção Oeste acompanhando o limite da UC até o ponto 
de c.p.a. 250036,30 e 7544884,12. A partir daí passa pelos seguintes pontos de c.p.a.: 
250043,10 e 7545308,52, 250190,19 e 7545336,91, 250191,91 e 7545116,86 e 250821,26 e 
7545222,62, retornando em linha reta ao ponto inicial.  
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- Zona de Recuperação da Capororoca – ZR2 

Essa Zona compreende uma porção de terras com 362,96ha onde ainda persiste a criação 
de gado extensiva de forma não permanente na região da Estrada da Capororoca. Inicia-se 
nesta estrada no ponto de c.p.a. 252265,81 e 7549807,85 e segue em direção ao Sul 
acompanhando a Trilha do Agulha até um braço da Lagoa Preta, no ponto de c.p.a. 
252385,93 e 7547945,15. Daí segue em direção ao Oeste acompanhando a área úmida 
deste braço da lagoa e do seguinte, até chegar no limite da UC no vértice P66. Seguem 
então ao Norte acompanhando o limite da UC, passando pelo vértice P67 até chegar no 
ponto inicial. 

- Zona de Recuperação das Lagoas Casa Velha e Ubatuba – ZR3 

Esta zona ocupa uma área de 207,03ha e inicia-se nas proximidades da Lagoa Casa Velha 
no ponto de c.p.a. 258664,96 e 7546261,13 de onde segue contornando esta lagoa e a 
Lagoa de Ubatuba em direção Norte e depois Leste, junto aos limites da Zona Primitiva 
Lagoa Preta (ZP1) até encontrar com o limite da UC no ponto de c.p.a 262948,27 e 
7548013,20. Saí segue em direção sul acompanhando o limite da UC até o ponto de c.p.a 
263019,78 e 7547501,11. Deste ponto segue em direção oeste acompanhando o limite da 
Zona de Uso Extensivo da Praia (ZUE1) até encontrar o ponto inicial. 

- Zona de Recuperação dos Canais de Drenagem – ZR4 

Esta zona ocupa uma área de 102,52ha e inicia-se junto ao limite da UC no ponto de c.p.a 
262863,23 e 7548622,16, de onde segue em linha reta em direção Oeste, junto aos limites 
da Zona Primitiva Lagoa Preta (ZP1), até o ponto de c.p.a. 261138,45 e 7548113,82. Segue 
em direção norte em linha reta até encontrar novamente o limite da UC no ponto de c.p.a. 
261023,30 e 7548939,24, de onde segue acompanhando o limite da UC em direção leste e 
depois sul até encontrar o ponto inicial. 

- Zona de Recuperação do Loteamento Terramares – ZR5 

Ocupa a área do antigo Condomínio Terramares, excetuando-se a área da Zona de Uso 
Intensivo onde será localizada a Sede compreendendo uma área de 111,90ha. Se inicia no 
ponto de c.p.a. 243597,99 e 7543115,07 de onde segue na direção sul acompanhando o 
limite da Zona de Uso Intensivo do Terramares até o ponto de c.p.a. 243605,81 e 
7542777,07. Segue então na direção Sudeste até o ponto de c.p.a. 243892,54 e 
7542504,52, junto ao limite da UC. Segue acompanhando o limite da UC na direção 
Sudoeste até o ponto de c.p.a. 243752,13 e 7542072,86, de onde passa pelos seguintes 
pontos de c.p.a.: 242884,70 e 7542072,08, 242454,36 e 7541954,08, 242881,15 e 
7543119,94, de onde segue até o ponto inicial. 

• Normas gerais de manejo 

1. As atividades permitidas serão: a pesquisa científica, o monitoramento ambiental, a 
proteção, a recuperação ambiental, a visitação de baixo grau de intervenção e a 
educação e a interpretação ambiental. 

2. As espécies exóticas deverão ser substituídas gradativamente pelas espécies 
nativas. 

3. A recuperação induzida dos ecossistemas é condicionada a um projeto específico, 
aprovado pelo órgão gestor da Unidade. 

4. No caso de utilização de espécies vegetais exóticas e alóctones, estas poderão ser 
utilizadas nos estágios iniciais de recuperação de áreas degradadas desde que 
comprovadamente necessárias e aprovadas em projeto específico. 
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5. Os trabalhos de recuperação induzida poderão ser interpretados para o público no 
Centro de Visitantes. 

6. As pesquisas sobre os processos de regeneração natural deverão ser incentivadas. 

7. Poderão ser instaladas nesta zona, apenas as infraestruturas necessárias aos 
trabalhos de recuperação e sua interpretação.  

8. As instalações nesta zona serão provisórias e os resíduos sólidos gerados nestas 
instalações deverão ser retirados pelos próprios usuários e transportados para um 
destino adequado 

9. Em caso de conhecimento insuficiente sobre a recuperação da vegetação da 
restinga e dos corpos lacunares da Unidade, somente será permitida a recuperação 
natural das áreas degradadas. 

10. O acesso a essa zona restringir-se-á aos autorizados pelo ICMBio, ressalvada a 
situação eventual de moradores, enquanto não for efetivada a regularização 
fundiária. 

11. Todas as áreas que sofreram drenagem deverão ser recuperadas. 

12. Todas as áreas que estiverem sendo recuperadas deverão ser acompanhadas 
através do Programa de Monitoramento do Parque. 

 

 

4.5.1.6. – Zona de Uso Conflitante 

Engloba todos os espaços localizados dentro da Unidade de Conservação, cujos usos e 
finalidades, estabelecidos antes da criação da UC, conflitam com os objetivos de 
conservação da área protegida. 

• Objetivo geral: 

- Contemporizar a situação existente, estabelecendo procedimentos que minimizem os 
impactos sobre a Unidade de Conservação. 

• Objetivos específicos 

- Controlar as atividades conflitantes desenvolvidas no interior do Parque, visando 
minimizar seus impactos ambientais negativos. 

- Controlar o trânsito de veículos pelas três estradas municipais que atravessam o 
Parque, exigindo o cumprimento das normas atinentes aos trechos em questão. 

• Descrição e limites 

Fazem parte dessa zona as seguintes estruturas: 

- Estação de Tratamento de Esgoto de João Francisco, em uma área de 0,09ha situada 
no polígono de c.p.a.: 244155,23 e 7543246,31, 244183,83 e 7543234,12, 244173,70 e 
7543206,70 e .244146,31 e 7543218,58. 
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- Estrada da Praia de Carapebus CRP-011, num trecho de cerca de 4,2km de extensão 
com 60m de largura, totalizando 22,73ha. 

- Estrada da Praia de João Francisco QSM-011, num trecho de cerca de 2,0km de 
extensão com 65m de largura, totalizando 12,16ha. 

- Estrada Quissamã-Visgueiro QSM-008, num trecho de cerca de 2,1km de extensão com 
40m de largura, totalizando 5,98ha. 

- Várias casas de moradores construídas dentro da área do Parque de forma irregular, 
após a sua criação, no município de Quissamã, junto ao balneário de João Francisco. 

• Normas gerais de manejo: 

1. As atividades permitidas serão: a pesquisa científica, a proteção, o monitoramento, a 
recuperação ambiental, a manutenção de infraestruturas específicas, os serviços 
inerentes e o manejo. 

2. Os riscos representados pela infraestrutura específica e serviços inerentes aos 
empreendimentos de utilidade pública ocorrentes na UC deverão ser definidos caso 
a caso e subsidiar a adoção de ações preventivas e, quando for o caso, mitigadoras 
e compensatórias dos impactos negativos. 

3. Os serviços e as obras necessárias para a retirada e/ou deslocamento dos 
empreendimentos do interior do Parque deverão ser, sempre, autorizados pela 
administração da UC. 

4.  Os projetos de retirada de quaisquer dessas estruturas deverão prever a 
recuperação da área degradada e o seu respectivo monitoramento, e a área em 
questão deverá ser incluída na Zona de Recuperação proposta neste PM. 

4.5.2. – Síntese do Zoneamento 

O QUADRO 4.5 apresenta as principais características das diferentes zonas que foram 
identificadas e definidas para o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e registra os 
critérios adotados para sua definição. 
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QUADRO 4.5 – Principais características das diferentes zonas identificadas para o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 

Zonas 
Critérios de 
Zoneamento 

Valores 
(A/M/B) 

Caracterização Geral 

Principais Conflitos Usos Permitidos 

Meio Físico Meio Biótico Meio Antrópico 

Z
o

n
a

 P
ri

m
it

iv
a
 

Grau de conservação da vegetação A 

• Depósitos flúvio-lacunares, 
Depósitos praiais 
marinhos, Depósitos 
praiais eólicos 

• Planície marinha 

• Areias quartzozas 
marinhas 

• Formações florestais 
de restinga 

• Formações arbustivo-
herbáceas 

• Área inundável 

• Lagoa 

– – 

• Pesquisa 
científica; 
monitoramento 
ambiental; 
educação 
ambiental, 
visitação de 
baixo grau de 
intervenção; 
proteção 

Variabilidade ambiental A 

Representatividade A 

Riqueza e/ou diversidade de espécies A 

Suscetibilidade ambiental A 

Potencial para conscientização ambiental M 

Potencial de visitação M 

Z
o

n
a

 d
e
 U

s
o

 E
x
te

n
s

iv
o

 

Grau de conservação da vegetação M 

• Depósitos flúvio-lacunares 
e Depósitos praiais 
marinhos e/ou lacunares 

• Planície marinha 

• Areias quartzozas 
marinhas 

• Formações florestais 
de restinga 

• Formações arbustivo-
herbáceas 

• Formações herbáceas 
esparsas 

• Área inundável 

• Lagoa 

• Área utilizada 
para antigos 
loteamentos; 

• Área muito 
utilizada para 
pesquisa 

• Uso desordenado 
por parte da 
população; 

• Pesca 

• Pesquisa 
científica; 
monitoramento 
ambiental; 
recuperação 
ambiental; 
visitação de 
médio grau de 
intervenção; 
proteção 

Suscetibilidade ambiental M 

Potencial para conscientização ambiental M 

Potencial de visitação A 

Presença de infraestrutura M 

Z
o

n
a

 d
e
 U

s
o

 I
n

te
n

s
iv

o
 

Grau de conservação da vegetação M 

• Depósitos flúvio-lacunares 
e Depósitos praiais 
marinhos e/ou lacunares 

• Planície marinha 

• Areias quartzozas 
marinhas 

• Formações florestais 
de restinga 

• Formações arbustivo-
herbáceas 

• Formações arbustivas 

• Área inundável 

• Lagoa 

• Área lagunar 
muito utilizada 
para lazer e 
turismo; 

• Área utilizada 
para pesca 

• Pesca; 

• Utilização da água 
para uso industrial 

• Uso desordenado da 
área da praia, da 
restinga e lagoas 

• Pesquisa 
científica; 
monitoramento 
ambiental; 
educação e 
interpretação 
ambiental; 
proteção; 
recuperação 
ambiental; 
visitação de alto 
grau de 
intervenção 

Áreas de transição M 

Suscetibilidade ambiental M 

Potencial para conscientização ambiental M 

Potencial de visitação M 

Presença de infraestrutura M 

Z
o

n
a

 H
is

tó
ri

c
o

-C
u

lt
u

ra
l 

Grau de conservação da vegetação M 

• Depósitos praiais marinhos 
e/ou lacunares, Depósitos 
flúvio-lacunares 

• Planície marinha 

• Areias quartzozas 
marinhas 

• Vegetação aquática 
em grande quantidade 

• Área utilizada 
para lazer; 

• Uso de 
embarcações 
motorizadas 

• Inexistência de 
atividades de 
manutenção 

• Pesquisa 
científica, 
proteção, 
recuperação, 
educação 
ambiental e 
visitação de 
médio grau de 
intervenção 

Áreas de transição M 

Suscetibilidade ambiental M 

Potencial para conscientização ambiental M 
Presença de infraestrutura 

M Presença de sítios arqueológicos de/ou 
paleontológicos 
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Zonas 
Critérios de 
Zoneamento 

Valores 
(A/M/B) 

Caracterização Geral 

Principais Conflitos Usos Permitidos 

Meio Físico Meio Biótico Meio Antrópico 

Z
o

n
a

 d
e
 R

e
c
u

p
e

ra
ç
ã
o

 Grau de conservação da vegetação M e/ou B 

• Depósitos flúvio-lacunares, 
Depósitos praiais eólicos e 
Depósitos praiais marinhos 
e/ou lacunares 

• Planície marinha 

• Areias quartzozas 
marinhas 

• Formações florestais 
de restinga 

• Formações arbustivo-
herbáceas 

• Formações arbustivas 

• Área inundável 

• Lagoas com 
características físico-
químicas distintas 

• Uso por 
agropecuária 
de equinos e 
bovinos 

• Áreas onde 
foram 
realizadas 
obras de 
drenagem 
 

• Manejo inadequado 
de lagoas 

• Pesquisa 
científica; 
monitoramento 
ambiental; 
proteção; 
visitação de 
baixo grau de 
intervenção, 
educação e 
Interpretação 
ambiental 

Variabilidade ambiental M 

Representatividade B 

Riqueza e/ou diversidade de espécies B 

Áreas de transição M 

Suscetibilidade ambiental A 

Potencial para conscientização ambiental A 

Z
o

n
a

 d
e
 U

s
o

 C
o

n
fl

it
a
n

te
 

Presença de infraestrutura A 

• Planície arenosa de 
restinga e franja de dunas 

• Vegetação de moitas 
de restinga e de dunas 
alterada pela ação 
humana. 

• Circulação de 
veículos não 
autorizados 
nas estradas 
municipais 

• Estação de 
Tratamento de 
Esgotos 

• Emissário de água 
de produção sobre a 
restinga 

• Impermeabilização, 
no caso das estradas 
com asfalto 

• Pesquisa 
científica, 
proteção; 
monitoramento 
ambiental; 
recuperação, 
manutenção de 
infraestruturas e 
os serviços 
inerentes e 
manejo 

Uso conflitante A 

Atividades humanas A 

LEGENDA: A: Alto 
 M: Médio 
 B: Baixo 
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4.5.3 – Malha de Circulação Interna 

O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba possui uma extensa malha de trilhas e 
estradas. No Plano de Manejo aprovado em 2008 as trilhas e estradas estavam inseridas na 
Zona de Uso Especial. Foram definidas oito estradas, nove trilhas para uso público e 
fiscalização, sete trilhas exclusivas para fiscalização e mais vinte e três trilhas a serem 
desativadas. 

Entretanto, durante o processo de revisão do zoneamento da UC realizado em 2017, 
avaliou-se que as trilhas não deveriam compor uma zona específica, mas sim estarem 
inseridas nas zonas mais adequadas de acordo com seus usos. Além disso, avaliou-se que 
as trilhas para fiscalização não devem constar do mapa de circulação interna para evitar a 
divulgação de trilhas e acessos que poderiam ser utilizadas por infratores.  

Neste sentido, foram estabelecidas as seguintes estradas e trilhas para circulação interna 

Estradas pavimentadas 

Estas vias são pavimentadas com asfalto ou bloquetes e tem circulação livre, não 
dependendo de autorização para acesso. 

1. Estrada do Balneário de João Francisco (QSM-011) – Atravessa o Parque para 
acessar o balneário e a praia de João Francisco. 

2. Estrada do Balneário de Carapebus (CRP-011) – Margeia o limite do Parque 
junto ao assentamento João Batista Soares até a ponte sobre o Canal Macaé-
Campos. O trecho final próximo ao balneário se encontra com calçamento de 
bloquetes. 

3. Via de acesso à lagoa de Jurubatiba – Liga a portaria do Complexo de Visitação 
em Macaé à lagoa de Jurubatiba. 

Estradas não pavimentadas 

Estas vias não são pavimentadas e tem circulação livre, não dependendo de autorização 
para acesso. 

1. Estrada do Balneário de Carapebus (CRP-011) - Atravessa o Parque para 
acessar o balneário, a lagoa e a praia de Carapebus. 

2. Estrada da Lagoa Paulista – Liga o balneário de Carapebus à Lagoa Paulista. 

3. Estrada das Lagoas Garças – Bezerra – Liga a Estrada do Balneário de João 
Francisco às lagoas das Garças e Bezerra, contornando-as pela margem 
contrária à praia. 

4. Estrada José Américo Pessanha – Liga a Estrada do Balneário de João 
Francisco ao início da trilha do Amarra-Boi, junto ao limite do Parque. 

5. Estrada do Balneário do Visgueiro – via de acesso para o Balneário do Visgueiro. 

6. Estrada da Capororoca – via de uso local para acesso aos imóveis rurais 
situados na região. 
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Trilhas motorizadas de acesso restrito (terrestres) 

Estas trilhas não são pavimentadas, predominantemente de areia, permitindo em sua 
maioria o acesso somente de bugres, quadriciclos e veículos 4x4, onde a circulação é 
controlada, dependendo de autorização para acesso. 

1. Trilha do Cômoro – atravessa o Parque Nacional em toda a sua extensão junto à 
praia, desde a lagoa de Jurubatiba até o Farol de Quissamã. 

2. Trilha da Estrada São Lázaro – via de acesso à praia pela localidade de Ubás, em 
Carapebus. Permite também o acesso à trilha do bico do Urubu.  

3. Trilha do Bico do Urubu – liga a trilha da Estrada São Lázaro ao Bico do Urubu, na 
Lagoa de Carapebus. 

4. Trilha do Castelo – liga a Estrada do Balneário de Carapebus à Estrada da Lagoa 
Paulista. 

5. Trilha do Amarra-Boi – Liga a Estrada José Américo Pessanha às lagoas do Amarra-
Boi e Paulista. 

6. Trilha do Dodói – liga a estrada do Balneário do Visgueiro à lagoa do Pires. 

7. Trilha do Canto do Araçá – liga a trilha do Cômoro ao Canto do Araçá, na lagoa 
Paulista. 

 

Trilhas interpretativas ou para caminhadas (terrestres) 

Estas trilhas são predominantemente de areia, onde a circulação é livre, não dependendo de 
autorização para acesso. 

1. Trilha Interpretativa Cabiúnas – situada junto ao Complexo de Visitação em Macaé. 

2. Trilha do Pesquisador – situada junto à Lagoa de Jurubatiba. 

3. Trilha da Casa de Pedra – liga a Trilha do Cômoro à Trilha da Estrada São Lázaro, 
passando pela Casa de Pedra. 

4. Trilha da Fazenda Retiro – situada junto à margem esquerda da Lagoa de 
Carapebus. 

5. Trilha Interpretativa das Borboletas – situada junto à margem direita da Lagoa de 
Carapebus. 

6. Trilha Interpretativa da Lagoa Encantada – situada entre as lagoas Encantada e 
Paulista. 

7. Trilha Maria Menina / Robalo – liga os balneários de João Francisco e Visgueiro, 
contornando as lagoas pela margem contrária à praia. 

8. Trilha do Pires – liga a Trilha do Dodói às lagoas do Pires e Preta. 

9. Trilha da Barrinha – situada na margem direita da Lagoa Preta. 
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Trilhas aquáticas não motorizadas 

Estas trilhas aquáticas são exclusivas para embarcações não motorizadas (caiaques, 
pranchas, canoas e barcos pequenos), de acesso livre, ressalvados os casos em que 
normas específicas estabelecerem outras restrições. 

1. Trilha aquática da Lagoa Comprida. 

2. Trilha aquática da Lagoa Preta. 

 

Trilhas aquáticas para embarcações motorizadas 

Estas trilhas aquáticas podem ser realizadas por embarcações motorizadas, devidamente 
autorizadas ou por embarcações não motorizadas (caiaques, pranchas, canoas e barcos 
pequenos), sendo para estas o acesso livre. 

1. Trilha aquática da Lagoa de Jurubatiba. 

2. Trilha aquática Carapebus/Paulista – liga as lagoas de Carapebus e Paulista, 
passando pelo canal Macaé-Campos. 
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FIGURA 4.2 – Mapa Temático de Circulação Interna 
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4.6. – Normas gerais 

4.6.1. – Normas gerais da Unidade de Conservação 

As normas gerais da Unidade de Conservação constituem princípios ou preceitos que 
estabelecem, regulamentam e esclarecem como as atividades devem ser desenvolvidas, ou 
seja, consistem em procedimentos gerais a serem adotados no Parque, visando o 
cumprimento dos seus objetivos de manejo. Cabe ressaltar que foram incluídas neste item 
normas definidas nos dispositivos legais: o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros 
– Decreto nº. 84.017, de 21 de setembro de 1979, a Resolução CONAMA nº 237, de 19 de 
dezembro de 1997, o SNUC – Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, as regulamentações 
dos artigos da Lei nº 9.985/2000 - Decreto nº. 4.340, de 22 de agosto de 2002 adequadas 
para o caso específico do Parque. Durante o processo de adequação do zoneamento da UC 
foram atualizadas tanto as normas específicas das zonas quanto as normas gerais, 
seguindo o estabelecido no Roteiro Metodológico de 2011 e recomendações da 
Coordenação de Elaboração e Revisão de Planos de Manejo – COMAN. Estas normas 
estão listadas a seguir de acordo com o tema: 

 

Administração e acesso à UC 

1. Cada setor deverá ter um responsável, designado pelo chefe da Unidade. 
Enquanto não houver servidores suficientes, uma mesma pessoa poderá ser 
responsável por vários setores. 

2. A gestão da UC deve ser realizada de forma integrada entre os setores e 
coordenada pelo chefe Unidade de Conservação. 

3. Os servidores, durante a prática das atividades profissionais, sobretudo as de 
campo, deverão preferencialmente estar devidamente uniformizados e 
identificados. 

4. O órgão responsável pela administração do Parque pode receber recursos ou 
doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem 
encargos, provenientes de organizações privadas ou públicas ou de pessoas 
físicas que desejarem colaborar com a sua conservação, cabendo a 
administração dos recursos obtidos ao órgão gestor do Parque, e estes serão 
utilizados exclusivamente na sua implantação, manutenção e gestão. 

5. O acesso, uso e funcionamento das instalações existentes, dentro dos limites 
do Parque, terão que ser autorizados, controlados e monitorados pelo 
ICMBio. 

6. Os horários de funcionamento da UC e das atividades propostas neste 
documento deverão ser constantemente divulgados em mídia apropriada; 

7. É proibido ingressar e permanecer na UC portando armas, facões, petrechos 
de pesca ou caça, tinta spray, aparelho de som (exceto aqueles para uso 
individual, com fone de ouvido) ou outros objetos incompatíveis com a 
conduta consciente em unidades de conservação ou que ponham em risco a 
integridade da Unidade de Conservação, salvo quando autorizados 
previamente pela administração da unidade. Os fiscais e vigilantes poderão 
solicitar a inspeção de pertences e veículos para impedir a entrada de tais 
objetos. Caso a pessoa se recuse a atender à solicitação, não poderá entrar 
ou permanecer na UC. Excetuam-se desta proibição os petrechos destinados 
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especificamente à pesca marinha nas estradas e trilhas autorizadas para 
circulação. 

8. Todas as atividades desenvolvidas na área do Parque, incluindo as atividades 
de educação ambiental, pesquisa e uso público, mesmo que executadas em 
parceria formal com outras instituições governamentais ou não, deverão ter a 
supervisão da administração Parque. 

Infraestrutura 

9. A infraestrutura a ser instalada na Unidade limitar-se-á àquela necessária 
para o seu manejo, estando condicionada à elaboração de projetos 
específicos, no âmbito dos Programas de Manejo constante neste Plano ou 
conforme necessidades que deverão ser autorizadas pelo ICMBio. 

10. A construção ou ampliação de edificações e a instalação de infraestrutura no 
interior da UC deverá respeitar os objetivos e normas fixadas para as 
diferentes Zonas de Manejo da Unidade. 

11. Todas as obras de engenharia ou infraestrutura necessárias à gestão da UC 
devem considerar a adoção de alternativas de baixo impacto ambiental 
durante a construção, bem como a sua utilização posterior, incluindo 
economia de materiais, água, energia, aquecimento solar, ventilação cruzada, 
disposição e tratamento de resíduos e efluentes, harmonização com a 
paisagem, entre outros. 

12. Toda infraestrutura existente na UC que possa gerar resíduos e efluentes 
sanitários deverá contar com um tratamento adequado, evitando, assim, a 
contaminação do solo e dos recursos hídricos. 

13. Os usuários das infraestruturas e equipamentos do Parque serão 
responsáveis por qualquer dano causado aos mesmos, pelo uso e/ou pelo 
manuseio inadequado. 

14. Ficam proibidas a construção e a ampliação de benfeitorias sem autorização 
do órgão gestor do Parque. 

Trânsito e circulação interna 

15. A velocidade máxima permitida para trânsito de veículos motorizados nas 
vias internas da UC é de 40 km/h, salvo em situações de emergências 
ambientais, e para salvaguarda da vida ou quando autorizado pela 
administração da UC. 

16. Por ocasião das operações de fiscalização, os veículos poderão ser 
vistoriados na entrada e/ou saída da UC. 

17. A circulação a pé por todas as trilhas e estradas definidas no mapa de 
circulação interna é livre e não depende de autorização da administração da 
UC. 

18. A circulação de veículos motorizados é livre nas estradas determinadas como 
tal no mapa de circulação interna da UC, devendo ser autorizada pela 
administração da UC nas demais trilhas. 

19. No caso de uso de embarcações, os motores deverão apresentar condições 
de uso adequados e de baixas emissões, devidamente autorizados pela 
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administração da unidade. 

20. Não será admitida a entrada, nos limites do Parque, de embarcações não 
autorizadas, com exceção daquelas necessárias em caso de patrulhamento, 
salvamento e/ou emergência. 

Proteção 

21. Toda pessoa que ingressar na Unidade nada poderá dela retirar, a não ser 
que tenha autorização para tal. 

22. O uso de animais de carga e montaria somente é permitido em casos 
excepcionais imprescindíveis às atividades especiais de proteção, resgate ou 
salvamento, transporte de materiais para áreas remotas e de difícil acesso e 
quando se tratar do acesso dos ocupantes não indenizados. 

Manejo 

23. São proibidas na UC quaisquer atividades ou modalidades de utilização de 
recursos em desacordo com os objetivos da categoria, deste Plano de 
Manejo e seus regulamentos. 

24. Não é permitida a entrada e permanência de animais domésticos ou exóticos 
(cães, gatos etc.), exceto nos casos previstos na Lei Federal Nº. 11.126, de 
27 de junho de 2005 e suas atualizações (cães-guia), e para as ações, 
devidamente justificadas e autorizadas pela administração da UC. 

25. A erradicação de espécies exóticas de fauna e flora na UC, inclusive 
asselvajadas, deverá ser realizada mediante projeto previamente autorizado 
pelo órgão gestor, podendo ser dispensada a apresentação de projeto 
quando houver detecção precoce. 

26. É proibido o exercício da caça esportiva ou amadorista na área do Parque. 

27. O controle de doenças e pragas somente será realizado mediante 
autorização do ICMBio, após apreciação de projeto específico, baseado em 
conhecimentos técnicos, cientificamente aceitos e sob supervisão direta da 
administração da UC, sendo dispensada a necessidade de projeto técnico e 
de autorização para os casos de controle de vetores e pragas urbanas nas 
instalações da UC e seus arredores. 

28. A reintrodução de espécies ou indivíduos, para enriquecimento populacional, 
da fauna ou flora nativa será permitida mediante projeto técnico-científico 
específico, autorizado pelo órgão gestor da UC, conforme regulamentação 
vigente. 

29. É proibido o uso de fogo na UC, exceto nas seguintes situações: a) Emprego 
da queima controlada, em conformidade com o estabelecido em 
planejamento específico, mediante prévia autorização do órgão gestor da UC; 
b) Em atividades da UC relativas ao manejo do fogo, como ações de 
prevenção, combate e controle dos incêndios florestais, bem como ao manejo 
integrado do fogo (MIF), conforme previsto em plano de proteção; e c) nos 
locais estabelecido pela administração da UC para atividades relacionadas ao 
uso público. 

30. A realização de gravações de sons no interior do Parque deverá seguir a 
legislação vigente. 
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31. É terminantemente proibido cevar, alimentar e/ou molestar animais dentro do 
Parque, com exceção de procedimentos metodológicos constantes em 
pesquisas científicas e explicitados em processo específico a ser previamente 
autorizado pelo ICMBio. 

32. Está proibida a pesca em todas as lagoas do Parque, exceto na lagoa de 
Carapebus, por parte dos pescadores tradicionais locais autorizados em 
virtude de Termo de Compromisso ou instrumento similar. 

Pesquisa 

33. É permitida a realização de pesquisas científicas, desde que autorizadas na 
forma da legislação vigente. 

34. As pesquisas consideradas prioritárias para a gestão e o manejo do Parque 
Nacional, assim reconhecidas pela administração da UC, poderão ser 
apoiadas por meio da utilização da infraestrutura e equipamentos da unidade. 

35. A informação constante de todos os relatórios de pesquisa entregues ao 
Parque deverá ser sistematizada e mantida em um acervo para consulta 
pública e uso para gestão da Unidade. 

Comunicação e interpretação ambiental 

36. Todo o sistema de comunicação visual, constituído pela sinalização 
educativa, informativa, de orientação e de localização, para pedestres e 
motoristas, utilizado no Parque, seguirá os padrões e especificações 
estabelecidas pelo ICMBio. 

37. A Chefia do Parque poderá permitir a venda de objetos e folhetaria que se 
destinem às atividades de interpretação e educação ambiental. 

 

Utilização da Imagem da UC 

38. A utilização comercial da imagem da Unidade de Conservação dependerá de 
prévia autorização do chefe da UC, respeitando-se os dispositivos legais. 

39. É proibida a vinculação da imagem da UC a qualquer manifestação de caráter 
político-partidário ou manifestações religiosas, ou que envolva produtos 
tóxicos ou demonstrem o uso inadequado de uma Unidade de Conservação. 

40. O uso de drones na UC poderá ser permitido mediante autorização do órgão 
gestor. 

41. É expressamente proibida a instalação ou afixação de placas, tapumes, 
avisos ou sinais e quaisquer outras formas de comunicação áudio-visual ou 
de publicidade que não tenham autorização da administração da UC. 

Atividades de treinamento militar e correlatas 

42. O treinamento militar e correlatas será permitido, mediante solicitação prévia 
e autorização da chefia da UC, desde que respeitadas às normas pertinentes. 

43. É livre o trânsito e acesso das Forças Armadas e da Polícia Federal, de 
acordo com o Art. 1° do Decreto nº 4.411/2002. 
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Atividades didáticas 

44. O desenvolvimento de atividades didáticas na Unidade de Conservação 
depende de prévia autorização pela administração da Unidade. 

45. O coordenador do grupo visitante é responsável por orientar e fazer cumprir 
as regras de conduta consciente em ambientes naturais do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) e as regras de uso da UC. 

Realização de eventos 

46. Serão permitidos eventos desportivos, desde que não acarretem impacto 
ambiental significativo e sejam autorizados pelo ICMBio. 

47. Reuniões de associações, ou outros eventos só serão autorizados pela chefia 
do Parque, quando contribuírem efetivamente para que o público bem 
compreenda as finalidades do Parque e ou quando a celebração do evento 
não trouxer prejuízo ao patrimônio natural a preservar. 

48. Eventos religiosos serão permitidos desde que não causem impactos sobre a 
fauna e a flora e a experiência da visitação, sendo proibida a deposição de 
resíduos de qualquer natureza no ambiente 

Uso de residências funcionais 

49. Os servidores ocupantes das residências funcionais da UC deverão zelar por 
este patrimônio, mantendo a limpeza e conservação dos prédios, o que inclui 
reparos de algumas instalações elétricas ou hidráulicas básicas e pintura. 

50. A administração da UC entregará as residências em boas condições, sempre 
que possível, com todas as instalações em funcionamento e pintura nova, e 
cabe ao servidor a manutenção durante sua ocupação. 

Utilização das estruturas de apoio à pesquisa 

51. O laboratório da UC ou local especificamente destinado para tal poderá ser 
usado para manipulação de material de campo, ficando proibida a 
manipulação deste material no interior do alojamento. 

52. Os pesquisadores devidamente licenciados poderão utilizar o alojamento da 
UC, de acordo com a disponibilidade e mediante agendamento. 

Uso Público / Visitação 

53. O banho e a prática de esportes náuticos não motorizados é livre em todas as 
lagoas do Parque, podendo o ICMBio estabelecer mecanismos para controle 
de acesso onde for considerado pertinente. 

54. A abertura de novos atrativos à visitação ou a realização de atividades 
diferentes das previstas no Plano de Uso Público dependerá de apresentação 
de projeto específico de acordo com normas e zoneamento da UC, aprovação 
pelo chefe da UC, ouvido o Conselho Consultivo e implantação de estruturas 
e serviços necessários e das formas de controle propostas. 

55. Os roteiros abertos à visitação deverão ser amplamente divulgados. 

56. O comércio e consumo de alimentos e bebidas será permitido nas áreas de 
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visitação na UC, em locais pré-definidos, conforme planejamentos 
específicos. 

Recursos hídricos 

57. São vedadas na área do Parque quaisquer obras de barragens, 
hidroelétricas, de controle de enchentes, de retificação de leitos, de alteração 
de margens e outras atividades que possam alterar suas condições hídricas 
naturais. 

58. Quaisquer projetos para aproveitamento limitado e local dos recursos hídricos 
do Parque devem estar condicionados rigorosamente ao objetivo primordial 
de evitar alterações ou perturbações no equilíbrio do solo, água, flora, fauna e 
paisagem, restringindo-se ao indicado no Plano de Manejo. 

59. É proibida a abertura das barras de qualquer lagoa no interior do Parque sem 
autorização da administração da UC, que poderá autorizar com base em 
dados técnicos, consultado o fluxograma elaborado para abertura de barras, 
de forma a conciliar a conservação da área com a redução dos riscos à saúde 
das populações afetadas. 

60. Em caso de crescimento de macrófitas nos canais, previstos para a 
navegação/visitação, ou mesmo no corpo das lagoas, sendo avaliado pela 
gestão da unidade a necessidade de remoção das mesmas, deve ser 
elaborada nota técnica prevendo os locais de retirada, bem como as formas 
mais adequadas de disposição. Tal nota deverá ser analisada e se pertinente 
aprovada pela chefia do Parque Nacional 

Áreas não indenizadas 

61. As obras de reparo na infraestrutura das áreas não indenizadas, conforme 
regulamentadas em instrumentos especificamente termo de compromisso 
(TC), termo de ajustamento de conduta (TAC) etc., serão admitidas para 
finalidades que envolvam a sanidade e segurança dos seus ocupantes e 
observem condicionantes para resguardar o mínimo impacto negativo na UC. 

62. Deverão ser demolidas todas as edificações das áreas onde tenha ocorrido a 
regularização fundiária e retirados os restos para fora da UC, desde que não 
tenham significado histórico-cultural e não sejam de interesse para outras 
ações da gestão e do manejo. 

63. São permitidos a derrubada e o aproveitamento de árvores de espécies 
nativas no interior da UC desde que estas estejam colocando vidas e 
infraestruturas em risco, respeitadas as disposições da legislação vigente (por 
exemplo, Código Florestal, Lei da Mata Atlântica Atlântica etc.), o que será 
objeto de detalhamento em instrumentos específicos (TC, TAC etc.).  

64. O uso de áreas para cultivos ou pastagens nas propriedades ainda não 
indenizadas ficará restrito àquelas já desmatadas e em conformidade com a 
legislação vigente (por exemplo, Código Florestal, Lei da Mata Atlântica etc.) 
e será objeto de detalhamento em instrumentos específicos (TC, TAC etc). 

Patrimônio histórico e cultural 

65. Caso sejam identificadas áreas e/ou estruturas com características histórico-
culturais relevantes, estas devem ser sujeitas às mesmas restrições 
estabelecidas para a Zona Histórico Cultural e até que sejam incorporadas a 
esta zona. 
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4.6.2. – Normas gerais para a proposta da Zona de Amortecimento 

Como já havia sido explicado anteriormente no Encarte 2, item 2.1.1, a normatização da 
Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba não será tratada no 
presente Plano. 

Este procedimento foi adotado de modo a cumprir as novas orientações repassadas pela 
Diretoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral – DIREP, do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, as quais sugerem que os novos 
planos de manejo a serem aprovados pelo ICMBio apresentem apenas propostas de 
delimitação e normatização para as zonas de amortecimento. 

Assim sendo, uma vez que o presente Plano já havia sido aprovado tecnicamente pelo 
ICMBio, contendo os itens que tratavam da Zona de Amortecimento, este foi realocado, 
apresentado no Anexo 1 do Encarte 2, como uma proposta para a Zona de Amortecimento 
do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

Além de propostas de normas para a Zona de Amortecimento, são apresentados no referido 
Anexo os parâmetros que orientaram a delimitação da ZA proposta, a estratégia para sua 
definição e a descrição detalhada de seus limites. 

 

 

4.7. – Planejamento por áreas de atuação 

Após a definição dos objetivos específicos, das Zonas de Manejo e das normas gerais, 
segue-se o planejamento por áreas de atuação. A abordagem enfoca a definição de ações 
gerenciais gerais e o estabelecimento de áreas estratégicas internas e externas, para as 
quais são definidas ações específicas que visam a gestão da Unidade de Conservação. 

As ações gerenciais gerais internas são aquelas direcionadas para toda a Unidade de 
Conservação, enquanto que as externas são aquelas direcionadas para Região da Unidade 
de Conservação. 

As Áreas Estratégicas são áreas da UC e Região que requerem estratégias específicas que 
orientem seu manejo e contribuam para o cumprimento dos seus objetivos. 

Tanto as ações gerenciais gerais como as ações de manejo definidas para as áreas 
estratégicas dividem-se em programas temáticos. 
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4.7.1. – Ações Gerenciais Gerais (AGG) 

As ações gerenciais gerais possuem caráter de abrangência e, por este motivo, são 
estabelecidas para a UC como um todo, bem como para a sua Região. 

Neste documento, as ações gerenciais gerais internas foram definidas no âmbito dos 
seguintes temas de ação: 

• Proteção e Manejo; 

• Pesquisa e Monitoramento; 

• Educação e Interpretação Ambiental; 

• Visitação; 

• Operacionalização Interna. 

Já as ações gerenciais gerais externas foram definidas segundo os seguintes temas de 
ação: 

• Proteção e Manejo; 

• Conscientização Ambiental; 

• Integração Externa / Alternativas de Desenvolvimento; 

• Pesquisa e Monitoramento; 

• Operacionalização Externa. 

As ações gerenciais gerais, bem como as ações definidas para as áreas estratégicas, 
compõem programas de ação propostos para serem implantados no Parque. 

Para cada um dos temas anteriormente mencionados, estão relacionadas atividades, 
enumeradas seqüencialmente, sub-atividades, quando existentes, enumeradas conforme a 
numeração da atividade correspondente, e normas a serem seguidas. 

O QUADRO 4.6 apresenta os programas de ação propostos neste documento, segundo os 
temas já mencionados, e seus objetivos gerais. 
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QUADRO 4.6 – Programas de ação para o Parque por temas e seus objetivos gerais 

Tema Programa de Ação Objetivo geral 

P
ro

te
ç
ã
o
 e

 M
a
n
e
jo

 
Fiscalização e Controle 

Proteger o Parque e exercer o controle das atividades que possam 
ameaçar a integridade do patrimônio natural e cultural, além de 
assegurar a integridade dos funcionários, pesquisadores e visitantes. 

Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais 

Implementar medidas para impedir ou controlar sua ocorrência na 
Unidade. 

Manejo e Proteção das Espécies 
de Fauna e Flora 

Conservar, recuperar e manter a biodiversidade existente na UC. 

Recuperação das Áreas 
Degradadas 

Identificar, mapear e definir o grau de degradação e suas causas, de 
forma a desenvolver projetos específicos de recuperação de áreas 
degradadas, melhorando, assim, a qualidade da cobertura vegetal e 
do meio físico. 

Proteção e Manejo das Lagoas 

Assegurar a manutenção das suas características naturais 
morfológicas, físicas, químicas e biológicas, da sua diversidade 
biológica, dos processos naturais e realizar ações de manejo 
necessárias para a sua recuperação.  

P
e
s
q
u
is

a
 e

 

M
o

n
it
o
ra

m
e

n
to

 

Pesquisa 
Aumentar o conhecimento sobre a área do Parque e sua 
biodiversidade, subsidiando as ações de proteção e manejo.  

Monitoramento 

Conhecer, registrar, controlar, avaliar e acompanhar o estado e as 
tendências qualitativas e quantitativas dos recursos naturais e as 
influências exercidas pelas atividades desenvolvidas no Parque, 
mediante a utilização de indicadores e/ou espécies-chave, 
fornecendo subsídios para tomada de decisões.  

C
o
n
s
c
ie

n
ti
z
a
ç
ã
o
 

Educação e Interpretação 
Ambiental 

Fomentar a consciência da população sobre a existência e a 
importância da UC. 

V
is

it
a
ç
ã
o

 

Uso Público 

Ordenar o aproveitamento e o uso do Parque pelo público, 
proporcionando aos visitantes oportunidades para a recreação em 
contato com a natureza, o turismo ecológico e a educação e 
interpretação ambiental, entre outras formas de utilização indireta dos 
recursos naturais e culturais. 

O
p
e
ra

c
io

n
a
liz

a
ç
ã
o
 

Operacionalização 
Propiciar a gestão adequada, garantindo a funcionalidade do Parque 
e o atendimento dos seus objetivos específicos. 

In
te

g
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ã
o
 E

x
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Integração Externa / Alternativas de 
Desenvolvimento 

Minimizar conflitos institucionais e reforçar a comunicação e 
integração da Unidade com as comunidades da Região da UC. 
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4.7.1.1. – Ações Gerenciais Gerais Internas 

4.7.1.1.1. – AGGI Proteção e Manejo 

 Ação I – Estabelecer e implementar o Programa de Fiscalização e Controle 

• Objetivo geral: 

Proteger o Parque e exercer o controle sobre as atividades que possam ameaçar a 
integridade do patrimônio natural e cultural, tais como a pesca, a caça e a supressão da 
vegetação, além de assegurar a integridade dos funcionários, pesquisadores e 
visitantes. 

• Objetivos específicos: 

- Dotar o Parque de condições para combater atividades e usos ilegais realizados em 
seu interior e no seu Entorno, com base na legislação ambiental vigente. 

- Dotar o Parque de condições para proteger os funcionários, visitantes e demais 
usuários. 

• Indicadores de desempenho: 

- Diminuição de ocorrência de atividades de caça e pesca predatória, extração de 
recursos naturais, invasões e visitação desordenada. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

1. Dotar o Parque de 48 vigilantes para realizar atividades de fiscalização e controle em 
toda sua extensão e perímetro. 

1.1. Alocar na equipe de fiscalização e controle 4 técnicos/analistas ambientais do 
ICMBio, conforme apresentado no quadro de pessoal desejado para o Parque, 
incluído no Programa de Operacionalização Interna. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A implementação e a coordenação das atividades do Programa de 
Fiscalização e Controle serão atribuições do Coordenador do Setor de 
Proteção, a ser designado pela Chefia do Parque 

2. Implantar, no Parque, Alojamento e Infra-estrutura de apoio às atividades de 
fiscalização e controle, inclusive equipamentos, oferecendo condições adequadas para 
sua realização, visando atender aos servidores do Parque e aos eventuais 
colaboradores. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Todas as viaturas do Parque deverão possuir unidades móveis de rádio 
adequadas para comunicação com a sua Sede Administrativa, com os outros 
técnicos ambientais em serviço. Cada equipe deverá trabalhar com no mínimo dois 
rádios portáteis e baterias. 

2.1. Implantar 5 guaritas com portarias em pontos estratégicos para a proteção do 
Parque, nas vias de acesso a este: uma na Estrada de Ubatuba; uma na Estrada 
Quissamã-Visgueiro; uma na Estrada de João Francisco; uma na Estrada da 
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Estivinha; uma na Estrada da Praia de Carapebus; uma na Estrada junto á 
Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba), conforme detalhe do item Zoneamento deste 
PM. 

2.2. Implantar guaritas em pontos estratégicos para a proteção do Parque, nas vias 
de acesso a este sendo: uma na saída do Balneário do Visgueiro; uma na saída 
do Balneário de João Francisco; uma no encontro do limite do Parque com a 
Estrada da Estivinha; uma na entrada do Balneário de Carapebus. 

2.3. Implantar um posto de fiscalização em local estratégico para a proteção do 
Parque, no ponto de encontro do limite do Parque com a Trilha da Fazenda São 
Lázaro. 

2.4. Implantar porteiras em pontos estratégicos para a proteção do Parque, em 
acessos a este sendo: uma junto ao Farol; uma no ponto de encontro do início 
da Estrada da Capororoca com o limite do Parque; uma no final da Trilha que sai 
da Lagoa de Carapebus, no seu ponto de encontro com o limite do Parque; uma 
no ponto de encontro do limite do Parque com a Trilha da Casa da Pedra. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A implantação desta infra-estrutura deverá seguir a prioridade estabelecida 
no item de Zoneamento deste PM. 

3. Definir rotas para a fiscalização, visando cobrir todas as áreas do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Na definição das rotas deverão ser consideradas, no mínimo, as seguintes 
localidades: praia, limites e vias de acesso, incluindo as estradas que atravessam 
o Parque, áreas contíguas aos “Balneários” e todo o percurso do Canal Campos-
Macaé. 

➢ O Parque deverá utilizar: a Trilha do Córrego Mestre; a Trilha de Santa Therezinha; 
a Trilha do Canto do Joaquim; a Trilha do Agulha; a Trilha da Bezerra; a Trilha da 
Garça; a Trilha do Amarraboi; a Trilha do Castelo; a Trilha da Cabana; a Trilha de 
acesso à Lagoa de Carapebus; a Trilha da Fazenda São Lázaro; a Trilha da Casa 
da Pedra; a Trilha anexa à Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba); e as estradas: da 
Fazenda São Lázaro; de Ubatuba; da Capororoca; do Pires; e da Estivinha. 

➢ As atividades de fiscalização e controle deverão ser intensivas em todas as 
estradas e trilhas em especial: Estrada da Praia (Centro-Praia de Carapebus), 
Estrada QSM-011 Quissamã-João Francisco e a Estrada Quissamã-Visgueiro. 

➢ Deverão ser observadas as ações de manejo definidas para cada uma destas 
Áreas Estratégicas Internas. 

➢ A fiscalização e o controle em toda a área litorânea do Parque deverão ser 
intensificados nos meses de maior fluxo de turistas e veranista. 

4. Planejar a rotina de fiscalização do Parque, escalando equipes diárias, avaliando 
permanentemente o esquema adotado. 

Norma(s) específica(s): 

➢ As equipes deverão ser preferencialmente alocadas nas rotas através de sorteio 
realizado no horário de saída. 
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➢ O responsável pelo Setor de Proteção, com a aprovação do Chefe do Parque, 
deverá garantir o rodízio de equipes nas áreas, assim como dos componentes de 
cada equipe, buscando maximizar o potencial dos técnicos e evitar possíveis 
conflitos. 

➢ Em operações especiais, poderá ser dispensado o uso do uniforme, se a situação 
assim o exigir. 

➢ O Programa de Fiscalização deverá abranger atividades nos fins de semana e 
feriados, bem como no período noturno de todos os dias. 

➢ A fiscalização da caça no interior do Parque deverá ser intensificada, incluindo a 
realização de rondas noturnas, especialmente durante o período mais crítico, que 
ocorre durante a estação seca e também em feriados. 

➢ A atividade pesqueira ilegal deverá ser sistematicamente fiscalizada. 

➢ Sempre que couber, a fiscalização buscará uma abordagem educativa e de 
orientação, tanto para os visitantes, quanto para a comunidade do entorno do 
Parque. 

➢ Deverá ser realizada, aleatoriamente, a vistoria dos veículos que transitam no 
Parque, por ocasião da entrada e/ou saída da área, de acordo com as operações 
especiais de fiscalização, com especial atenção às épocas de maior fluxo de 
visitantes. 

➢ Deverá ser realizada aleatoriamente a vistoria nos barcos de turismo, atentando 
para o cadastro, origem e destino, condições e cumprimento das normas se 
segurança. 

➢ O Programa de Fiscalização, juntamente com o seu esquema e rotinas, deverá ser 
acompanhado e avaliado mensalmente pela administração do Parque, em 
conjunto com os parceiros envolvidos, para os ajustes necessários. 

➢ As informações levantadas através da fiscalização e controle deverão constar do 
sistema de monitoramento a ser estabelecido no Parque. 

5. Elaborar relatório mensal de atividades, apresentando os principais fatos e 
ocorrências, de forma a permitir uma avaliação mais completa da efetividade da 
fiscalização. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A responsabilidade pela elaboração dos relatórios mensais será do Chefe do Setor 
de Proteção. 

➢ Os responsáveis pela fiscalização e controle deverão preencher, rotineiramente, 
formulários específicos e fazer o georeferenciamento de todo o percurso feito, 
identificando os fatos mais relevantes observados durante as operações. 

➢ Os formulários ou relatórios de atividades de fiscalização e controle devem 
apresentar informações sobre o material apreendido, volume, quantidade e 
instrumentos legais lavrados, como autos de infração (termos de apreensão e 
depósito), além de fotografias, registros de avistamento de espécies da fauna ou 
indícios de sua presença, indícios da presença de caçadores, entre outros fatos 
e/ou aspectos relevantes para conhecimento da gerência do Parque., e quaisquer 
outras orientações da DIPRO/IBAMA. 
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➢ A equipe de fiscalização deverá manter informada a Administração do Parque 
sobre as condições dos caminhos, trilhas, estradas, equipamentos, edificações e 
instalações, visando a sua manutenção, bem como a sua integração com o 
Programa de Monitoramento a ser implantado no Parque. 

➢ As informações sobre os autos de infração lavrados e possíveis termos de 
embargo e interdição deverão ser sistematizadas e integradas ao SIG. 

6. Elaborar relatório anual de atividades do Programa, cujo objetivo é o de apresentar as 
principais informações dos relatórios mensais. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A responsabilidade pela elaboração dos relatórios anuais será do Chefe do Setor 
de Proteção. 

➢ O relatório anual deverá conter a síntese das principais atividades realizadas pelo 
Setor de Proteção, já sistematizadas e apresentadas nos relatórios mensais. 

➢ O relatório deverá ser entregue à Chefia do Parque no primeiro mês do ano 
subseqüente e sua cópia deverá ser mantida na Sede do Parque. 

7. Promover a capacitação da equipe de fiscalização. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O Chefe do Parque e o responsável pelo Setor de Proteção deverão identificar as 
necessidades e as oportunidades de capacitação da equipe 

➢ Deverão ser programadas, com o apoio da equipe responsável pelo setor de 
pesquisa, palestras na própria UC, voltadas para os funcionários. Dentre os 
possíveis temas das palestras, poderiam estar os seguintes: 

– Objetivos de criação e objetivos específicos do manejo do Parque Nacional da 
Restinga de Jurubatiba. 

– Espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção registradas no Parque 
Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

– Ecologia das restingas e dos ecossistemas lacunares. 

– Legislação (ambiental e de administração pública). 

– Treinamento em emergências ambientais. 

– Primeiros socorros. 

– Monitoramento ambiental. 

– Operação de equipamentos de comunicação. 

– Sistemas de Informação Geográfica e uso do GPS. 

➢ O Parque deverá solicitar o apoio sempre que necessário da SUPES RJ para a 
realização de operações de fiscalização. 
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8. Estabelecer e/ou formalizar parcerias com órgãos públicos e instituições de proteção e 
fiscalização ambiental que possam prestar apoio ao Programa de Fiscalização e 
Controle do Parque, tais como o Batalhão de Polícia Florestal e Meio Ambiente de 
Quissamã, a Guarda municipal, a PMRJ e o IEF. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverá ser elaborado um plano de comunicação entre a coordenação de proteção 
do Parque, a chefia e os órgãos e instituições parceiras. 

➢ A participação voluntária de associações civis sem fins lucrativos na fiscalização 
de Unidades de Conservação deverá ser realizada de acordo com a Resolução 
CONAMA nº 003, de 16 de março de 1998. 

 

 Ação II – Implementar no Parque o Programa Permanente de Prevenção e Combate 
a Incêndios Florestais 

• Objetivo geral: 

Implementar medidas para impedir ou controlar sua ocorrência na Unidade. 

• Objetivos específicos: 

- Dotar o Parque de condições para prevenir e combater os incêndios florestais, 
evitando ou diminuindo sua ocorrência. 

• Indicadores de desempenho: 

- Diminuição do número de ocorrências de incêndios no Parque. 

- Redução da percentagem de área do Parque atingida por incêndio. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

9. Articular com o PREVFOGO/Brasília, que já atende ao Parque, a sua integração com 
o Programa a ser implementado na Unidade, de modo a que opere permanentemente. 

Norma(s) específica(s): 

➢ As atividades de prevenção e combate a incêndios deverão ser executadas de 
forma sistemática e contínua. 

➢ Deverão ser identificadas e estabelecidas as formas de detecção dos incêndios, a 
rotina de comunicação, as formas de organização e transporte do pessoal, as 
alternativas de abastecimento e transporte dos combustíveis, abastecimento de 
água, alimentação e, quando houver necessidade, meios de hospedagem e 
primeiros socorros. 

10. Dotar o Parque de uma brigada permanente de prevenção e combate a incêndios. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A equipe de brigadistas deverá ser composta por, pelo menos, 21 pessoas, sendo 
1 chefe de brigada e 20 brigadistas. 
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➢ O Chefe do Parque deverá designar um dos funcionários como chefe da brigada. 

➢ No exercício das suas funções, os brigadistas deverão usar uniforme apropriado e 
equipamentos de proteção individual. 

➢ Deverá ser alocado na equipe funcionário com especialização em educação 
ambiental para desenvolver atividades que fomentem a conscientização da 
população sobre as práticas que podem causar incêndios florestais. Recomendam-
se a realização de reuniões com as comunidades, palestras em escolas e 
distribuição de material informativo e educativo. 

➢ Deverão ser realizadas campanhas anuais contra incêndios florestais, priorizando 
a época que antecede ao período crítico de sua ocorrência. 

➢ Deverá ser dada prioridade ao planejamento e à execução de ações de prevenção 
de incêndios, tais como e principalmente a observação através de torres, o 
treinamento de pessoal, a vigilância 24 horas e a manutenção de aceiros. 

11. Capacitar e treinar a brigada permanentemente. 

11.1. Articular com o PREVFOGO a realização de cursos para a equipe do Parque, 
abrangendo temáticas como: queima controlada, formação de brigada, 
prevenção e combate, investigação da origem e causas dos incêndios, combate 
aéreo e manuseio de equipamentos, entre outras. 

12. Estabelecer, implementar e avaliar rotina de trabalho para os brigadistas. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A manutenção de estradas e aceiros de proteção deverá ser feita regularmente 
pelos brigadistas, com mais intensidade no período que antecede à época mais 
seca. 

➢ As ações de prevenção de incêndios deverão ser intensificadas nas áreas de 
maior incidência de incêndios, tais como toda a extensão ao longo do Canal 
Campos-Macaé e nas Lagoas Preta, em Quissamã e de Cabiúnas (Jurubatiba) em 
Macaé. 

13. Avaliar periodicamente o desempenho dos brigadistas no cumprimento das atividades 
de prevenção e combate a incêndios florestais, visando garantir que o Parque 
disponha de uma equipe eficiente. 

14. Elaborar e preencher relatórios de incêndios, a fim de registrar todas as ocorrências e 
seus principais aspectos, meios de detecção e combate, envolvidos e custos, visando 
subsidiar a definição de estratégias. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Os responsáveis por este setor no Parque deverão preencher o Registro de 
Ocorrência de Incêndio Florestal (ROI), conforme o modelo do PREVFOGO. 

➢ As cópias completas dos relatórios deverão ser mantidas no Parque. 

➢ O Chefe da brigada deverá fornecer os dados necessários para o monitoramento 
dos incêndios florestais, de acordo com o Programa de Monitoramento a ser 
implantado no Parque. 
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15. Dotar o Parque de infra-estrutura de apoio à brigada, oferecendo condições de 
trabalho adequadas. 

15.1. Implantar a vigilância fixa através da construção de torre de observação de 
incêndios em local apropriado no Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Além da torre que deverá ser construída no interior do Parque, recomenda-
se a utilização do farol da Marinha, localizado no limite da Unidade, no 
Município de Quissamã. 

➢ A utilização do farol para detecção de focos de incêndios no Parque e 
entorno estará condicionada à autorização da Marinha. 

➢ A torre deverá ser utilizada durante as 24 horas do dia. 

16. Dotar a brigada de equipamentos, materiais e ferramentas necessárias para a 
realização das atividades de prevenção e combate a incêndios florestais, conforme 
especificado no Programa de Operacionalização. 

17. Estabelecer convênio com a Marinha para utilização do farol na fiscalização do 
Parque. 

 

 Ação III – Elaborar e implementar Programa de Proteção e Manejo das Espécies de 
Fauna e Flora do Parque 

• Objetivo geral: 

Conservar, recuperar e manter a biodiversidade existente na UC. 

• Objetivos específicos: 

- Controlar o número de espécies / indivíduos exóticos, no interior da UC. 

- Retirar as espécies animais de criação e/ou domésticas 

- Proteger de um modo geral as espécies ameaçadas e/ou endêmicas 

• Indicadores de desempenho: 

- Diminuição de ocorrência de atividades de caça e pesca predatória, extração de 
recursos naturais, invasões e visitação desordenada. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

18. Elaborar e implantar, em conjunto com o Setor de Pesquisa e Monitoramento do 
Parque, um projeto específico para prevenção, controle ou eliminação de espécies 
exóticas que se encontrem no seu interior e limites. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essa atividade deverá ser realizada em estreita relação com o Programa de 
Pesquisa e com o Programa de Monitoramento a serem implementados no 
Parque. 
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➢ A eliminação e o controle de qualquer das espécies exóticas presentes no Parque 
só poderá ocorrer segundo orientação de especialistas e mediante 
desenvolvimento de projeto específico. 

19. Retirar todos os animais domésticos do interior do Parque, entre os quais porcos, 
cabras, galinhas, patos, cães, gatos, gado bovino e eqüino. 

20. Fazer gestão junto a DIPI para o estabelecimento de uma base do CEMAVE no 
interior ou nas proximidades do Parque, com vistas a subsidiar as ações do ICMBio 
voltadas para a conservação das aves silvestres registradas no Parque, em seu 
entorno e dos ambientes dos quais elas dependem. Em especial na área da Lagoa da 
Ribeira. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A proposta para a criação da base do CEMAVE deverá ser subsidiada por 
pesquisas e estudos realizados no Parque sobre as aves silvestres. 

21. Solicitar à Coordenação Geral de Fauna do ICMBio a elaboração de Plano de Ação 
para as espécies ameaçadas do Parque, visando nortear as estratégias de 
conservação. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A proposta para que a Coordenação Geral de Fauna elabore planos de ação para 
as espécies ameaçadas presentes no Parque deverá estar embasada em 
pesquisas e estudos realizados no Parque sobre as mesmas. 

22. Realizar campanhas voltadas para a proteção das espécies ameaçadas e daquelas 
que sofrem pressão, incluindo campanhas sobre o aprisionamento de animais 
silvestres, caça e pesca predatória. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com a equipe responsável pelo 
Programa de Educação Ambiental. 

23. Fazer gestão junto à DIPI e ao Ministério Público Federal para o estabelecimento de 
um TAC, Termo de Ajuste de Conduta, para os pescadores da Lagoa de Carapebus. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O TAC deverá prever prazo para o encerramento das atividades de Pesca dentro 
do Parque. 

➢ Este TAC deverá levar em consideração os projetos a serem desenvolvidos para o 
ordenamento pesqueiro da Lagoa de Carapebus e os Programas de Recuperação 
e Monitoramento do PN 
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 Ação IV – Elaborar e implementar Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
no interior do Parque 

• Objetivo geral: 

Melhorar a qualidade ambiental da cobertura vegetal e do meio físico da UC. 

• Objetivos específicos: 

- Recuperar as características biofísicas das faixas marginais de proteção dos corpos 
hídricos. 

- Recuperar as lagoas que sofreram impactos ambientais decorrentes de atividades 
antrópicas, em especial áreas onde ocorreram ações de agricultura, pastagem, 
loteamentos e drenagem. 

- Recuperar a área afetada pela instalação do emissário de água de produção da ETE 
de Cabiúnas. 

- Retirada da Estação e recuperação da área afetada pela instalação da Estação de 
Tratamento de Esgotos de João Francisco. 

- Recuperar as áreas afetadas pelas plantações de coco existentes no interior da UC. 

• Indicadores de desempenho: 

- Porcentagem de área recuperada 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

24. Elaborar projeto específico para a recuperação das áreas degradadas no interior do 
PN, abrangendo todas as áreas consideradas na Zona de Recuperação do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O projeto específico deverá estabelecer os métodos e critérios para a recuperação 
de cada uma das áreas, considerando suas características ambientais específicas, 
o grau de degradação e as atividades anteriormente desenvolvidas. 

➢ Só será permitida a utilização de espécies nativas na recuperação das áreas 
degradadas do Parque, devendo dar especial atenção às espécies de plantas que 
tenham um papel importante na restinga, entre as quais: Clusia hilariana, 
Byrsonima sericea, Allagoptera arenaria, Protium icicariba, entre outras. 

➢ Este programa deverá ser realizado em convênio com instituições públicas e 
centros de pesquisa que desenvolvam projetos nesta área do conhecimento. 

➢ A implementação deste programa poderá envolver a participação de estagiários, 
voluntários , incluindo-se a participação comunitária, sempre que houver interesse 
do Parque. 

➢ O Programa de Recuperação deverá considerar a definição de indicadores de 
monitoramento, organizados e apresentados em cada uma das etapas de sua 
elaboração. 
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➢ O monitoramento das áreas degradadas deverá ser realizado em conjunto com o 
Programa de Monitoramento a ser implementado no Parque. 

25. Desativar a Trilha do Dodói e todas as vias de circulação numeradas de 1 a 23, sem 
nomenclatura local, que estão marcadas e podem ser observadas no Mapa Temático 
de Circulação Interna, FIGURA 4.2 e estão detalhadas no item que descreve a 
legenda utilizada no mapa. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Todas as trilhas desativadas deverão fazer parte do Programa de recuperação de 
áreas degradadas do Parque 

 

 Ação V – Implantar o Programa de Proteção e Manejo das Lagoas Costeiras do 
Parque 

• Objetivo geral 

Assegurar a manutenção das suas características naturais morfológicas, físicas, 
químicas e biológicas. 

• Objetivos específicos 

- Assegurar a manutenção da diversidade biológica e dos processos naturais 

- Realizar ações de manejo necessárias para a sua recuperação. 

• Indicadores de desempenho: 

- Números de parâmetros de qualidade da água dentro dos padrões preconizados 
pela legislação vigente. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

26. Assegurar a qualidade ambiental das lagoas, implementando ações para deter sua 
degradação. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Esse programa será desenvolvido em estreita relação com os Programas de 
Fiscalização e Controle, de Pesquisa e Monitoramento, e de Recuperação de 
Áreas Degradadas. 

➢ O manejo das Lagoas, incluindo sua recuperação, deverá ser realizado mediante 
projeto específico, integrando os setores de pesquisa e monitoramento do Parque. 
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4.7.1.1.2. – AGGI Pesquisa e Monitoramento 

 Ação VI – Elaborar e implantar o Programa de Pesquisa Científica 

• Objetivo geral: 

Aprofundar os conhecimentos sobre a área do Parque, subsidiando as ações de 
Proteção e Manejo de forma a torná-lo e mantê-lo como uma das áreas de Restinga 
mais conhecidas do país, assim como de ambientes lacunares costeiros. 

• Objetivos específicos: 

- Gerar informações sobre os ecossistemas presentes no Parque. 

- Gerar conhecimento para o manejo das espécies exóticas presentes no Parque. 

- Gerar conhecimento para a recuperação das áreas degradadas existentes no interior 
do Parque. 

- Gerar conhecimento para o manejo do fogo. 

- Gerar conhecimento para a conservação das espécies ameaçadas, dos habitats e 
recursos dos quais dependem. 

- Gerar conhecimento para o manejo das áreas de visitação do Parque. 

- Contribuir para a criação do acervo científico do Parque. 

- Gerar conhecimento sobre o funcionamento, a conservação e o manejo de 
ecossistemas litorâneos terrestres e lacunares. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de publicações, número de pesquisas, número de parcerias realizadas e 
volume de recursos obtidos para apoio. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

1. Criar o setor de pesquisa do Parque, que deverá ser coordenado por um analista 
ambiental a ser designado pelo Chefe do Parque. 

2. Criar uma câmara técnica junto ao conselho consultivo, para elaborar e implantar o 
Programa de Pesquisa do Parque, que deverá ser presidida pelo Chefe do setor de 
pesquisa. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O Chefe do Parque deverá designar e treinar um Analista Ambiental do Parque 
para ser o responsável pela implementação e coordenação das atividades de 
pesquisa científica, tais como atualização do cadastro de pesquisas, participação, 
em conjunto com a chefia, na avaliação e encaminhamento de autorizações e 
pareceres, acompanhamento das pesquisas e coletas, cobrança de relatórios, 
solicitação dos resultados das pesquisas, sistematização de informações no 
acervo, organização de eventos voltados para a comunidade científica e 
levantamento de dados para o monitoramento ambiental. 
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➢ O Chefe do Setor de Pesquisas, juntamente com sua equipe, deverá centralizar 
suas atividades na Sede do Parque. 

➢ O Chefe do Parque deverá criar com o Conselho do Parque uma Câmara Técnica 
permanente de pesquisa, para atualização dos dados, verificação das licenças e 
organização geral das pesquisas do Parque. 

➢ O Parque deverá solicitar informação aos pesquisadores e/ou às instituições de 
pesquisa sobre a situação daquelas pesquisas para as quais foram solicitadas 
licenças, mas que não foram iniciadas, e daquelas em que não foram entregues os 
respectivos relatórios exigidos pelo ICMBio, nos termos da regulamentação em 
vigor 

3. Formalizar parceria entre instituições de ensino e pesquisa e o Parque, para apoio à 
realização de pesquisas de interesse da proteção e manejo da biodiversidade em 
ecossistemas litorâneos. 

4. Estabelecer novas parcerias com instituições de pesquisa, entre elas o CEFET de 
Campos, a UENF, o Instituto de Biologia e o NUPEM da UFRJ, para o 
desenvolvimento de projetos no interior do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverão ser mantidas na Sede do Parque cópias de todas as pesquisas realizadas 
na Unidade. 

➢ O responsável por esse setor deverá solicitar aos pesquisadores cópias de 
fotografias, filmagens e outros materiais utilizados em suas pesquisas na Unidade. 

➢ A renovação da licença de pesquisa dependerá da entrega, pelo pesquisador, do 
relatório anual, que deverá ser aprovado pelo responsável pelo Setor de Pesquisa 
no Parque, nos termos da regulamentação em vigor. 

➢ O Parque deverá receber todas as listagens de produção científica (trabalhos 
publicados, trabalhos no prelo, capítulos de livros, livros publicados, dissertações 
de mestrado e teses de doutorado) geradas pelas pesquisas orientadas e/ou 
produzidas em quaisquer instituições que atuem no Parque. 

5. Atualizar e manter o cadastro de todas as pesquisas (projetos e sub-projetos) 
realizadas e daquelas em andamento no Parque, incluindo o nome do pesquisador 
responsável, a instituição de origem e as formas de contatos (telefone, endereço para 
correspondência postal e endereço eletrônico). 

6. Solicitar, aos pesquisadores, cópias de todas as teses, dissertações, monografias e 
publicações geradas a partir das pesquisas realizadas no Parque e disponibilizá-las na 
Sede do mesmo. 

7. Completar registro de todas as pesquisas já realizadas no Parque desde a sua 
criação. 

8. Levantar registros das pesquisas e estudos realizados no Parque no período anterior 
ao ano 2000. 

9. Solicitar aos pesquisadores ou instituições responsáveis cópias das pesquisas e 
estudos realizados no Parque no período anterior ao ano 2000. 
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10. Incentivar a realização de pesquisas básicas e aplicadas no Parque, visando subsidiar 
a proteção e o manejo da UC. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A realização de pesquisas científicas no Parque dependerá de aprovação prévia e 
estará sujeita à fiscalização do IBAMA e a legislação vigente. 

➢ Os subprojetos deverão ser autorizados separadamente, conforme disposto na 
Legislação em vigor. 

➢ As pesquisas científicas não poderão colocar em risco a sobrevivência das 
espécies integrantes dos ecossistemas protegidos no Parque. 

➢ A coleta de espécies de peixe e invertebrados aquáticos durante os defesos 
poderá ser realizada, desde que tenha finalidades de pesquisa científica e seja 
previamente autorizada pelo ICMBio, conforme disposto na Instrução Normativa nº 
4, de 25 de março de 2005. 

➢ Toda pesquisa deverá ser georeferenciada. 

11. Incentivar a realização de pesquisas básicas, visando à identificação, 
quantificação/qualificação dos principais componentes dos ecossistemas presentes no 
Parque, dos principais agentes ou ações causadores de distúrbios. 

12. Apoiar as pesquisas limnológicas, e outras correlatas, realizadas no Parque, visando o 
conhecimento, a proteção e o manejo das lagoas presentes na UC. 

12.1. Apoiar os estudos sobre a dinâmica do CH4 nas lagoas do Parque. 

12.2. Apoiar os estudos sobre a influência das macrófitas aquáticas sobre a dinâmica 
do CH4 nas lagoas do Parque. 

12.3. Apoiar os estudos sobre o processo de sulfato-redução e avaliação das taxas de 
produção primária nas lagoas do Parque. 

12.4 Apoiar a realização de pesquisas para o conhecimento da ocorrência de 
contaminantes orgânicos, inorgânicos e/ou resíduos de pesticidas nos corpos 
hídricos do Parque. 

12.5 Apoiar a realização de medições hidrológicas nos corpos hídricos do Parque. 

12.6. Apoiar os estudos sobre a dinâmica de Diaptomus azureus, espécie endêmica 
na lagoa Comprida. 

12.7. Apoiar a realização de avaliação da biodiversidade bacteriana das lagoas, na 
água e no sedimento. 

12.8. Apoiar a realização de estudos sobre os ciclos de vida da espécie de esponja 
Spongilla aff. alba Carter, 1849. 

12.9. Apoiar a realização do mapeamento da distribuição da espécie de esponja 
Spongilla aff. alba Carter, 1849 no Parque. 

12.10. Apoiar a realização de estudos sobre a dispersão da espécie Spongilla aff. alba 
Carter, 1849 entre as lagoas do Parque. 
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12.11. Apoiar pesquisas e estudos sobre a ocorrência da borboleta Parides ascanius 
no Parque. 

12.12. Apoiar pesquisas e estudos sobre as espécies de lepidópteros que se 
encontram ameaçadas de extinção, bem como sua área de distribuição, registro 
das plantas hospedeiras utilizadas na sua reprodução e época de ocorrência da 
borboleta e da planta. 

12.13. Apoiar a realização de pesquisas para o conhecimento ecológico e a 
conservação da espécie Cróton macrocalyx, espécie ameaçada de extinção, no 
estado do RJ. 

13. Incentivar e apoiar o desenvolvimento de pesquisas aplicadas ao manejo dos recursos 
naturais do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O Chefe do Setor de Pesquisa, juntamente com sua equipe, deverá identificar, 
sistematizar e definir estratégias com base nos resultados e nas recomendações 
de manejo decorrentes das pesquisas realizadas no Parque. 

13.1. Incentivar estudos e pesquisas voltados para o conhecimento da composição e 
distribuição das espécies exóticas, visando subsidiar ações de erradicação ou 
controle. 

14. Apoiar a realização de pesquisas e estudos que visem subsidiar o planejamento e o 
monitoramento da visitação pública no Parque. 

14.1. Apoiar estudos sobre a ecologia das aves migratórias e de outras espécies que 
tenham apelo turístico para o estabelecimento de atividades de observação da 
fauna do Parque. 

14.2. Apoiar estudos para a determinação da capacidade de suporte das áreas de 
visitação pública. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Solicitar a todos os pesquisadores autorizados um planejamento de 
atividades de campo do qual constem: data / período do dia / local / atividade 
e número de pessoas envolvidas visando a proteção do Parque e a 
segurança dos próprios pesquisadores 

➢ Sempre que houver necessidade, o Parque auxiliará as atividades de 
pesquisa desenvolvidas. 

➢ O material coletado na área do Parque deverá ser vistoriado, no momento da 
saída da equipe do interior da UC, por funcionários responsáveis pelo 
acompanhamento das pesquisas a fim de verificar se está de acordo com o 
projeto licenciado. 

15. Dotar o Parque do Centro de Pesquisa para apoio à realização de atividades de 
pesquisa científica e estudos. 
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15.1. Construir alojamento para os pesquisadores, estagiários e voluntários, com 
instalações básicas (dormitórios, copa, cozinha, sanitários, refeitório) e garagem, 
auditório e depósito para material de pesquisa. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Os pesquisadores e sua equipe, estagiários e voluntários deverão 
providenciar suas próprias roupas de cama e banho, assim também como os 
gêneros alimentícios de que farão uso durante a sua permanência no 
Parque. 

15.2. Construir 2 laboratórios de apoio à realização de atividades de pesquisa 
científica, dotando-o de equipamentos básicos necessários para o 
desenvolvimento das pesquisas, tais como microscópio, lupa, balança, câmara 
fria e estufa. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O uso do alojamento, do laboratório e de qualquer outra instalação de apoio 
à pesquisa e monitoramento no Parque deverá ser programado 
antecipadamente no Setor de Pesquisas. 

➢ Deverá ser realizado o controle e o registro do uso do laboratório e dos 
equipamentos nele presentes, bem como dos materiais utilizados e/ou 
mantidos no local, visando proteger sua integridade. 

➢ Os pesquisadores serão responsáveis pelo bom uso das instalações e 
equipamentos que utilizarem durante as atividades de pesquisa no Parque. 

16. Realizar, periodicamente, Encontros de Pesquisadores no Parque, com o objetivo de 
promover a divulgação, o intercâmbio e a discussão do conhecimento gerado na 
Unidade nas mais diversas linhas de pesquisa existentes, além de identificar novos 
temas e linhas de pesquisa, bem como áreas prioritárias para pesquisa. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O encontro deverá ser realizado pelo menos uma vez por ano, podendo-se adotar 
a data de aniversário de criação para a realização do evento, paralelamente às 
atividades destinadas à comunidade. 

➢ Para a realização dessa atividade, o Chefe do Setor de Pesquisas deverá buscar 
parceiros que possam apoiar o evento, entre os quais as Instituições e Centros de 
Pesquisa que já atuam no Parque, e/ou que tenham interesse em atuar, e/ou 
Instituições que apóiem os objetivos de conservação da Unidade. 

17. Promover, nas instituições de pesquisa e organismos nacionais e internacionais, a 
divulgação das oportunidades, necessidades e prioridades de desenvolvimento de 
pesquisas no Parque, bem como do apoio oferecido pelo Parque aos pesquisadores. 

17.1. Programar palestras e reuniões nos centros de pesquisa, universidades e 
ONG’s, visando divulgar o Programa de Pesquisa e formar parceiros. 

17.2. Desenvolver material informativo para divulgar o Programa de Pesquisas e as 
oportunidades e prioridades existentes. 
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17.3. Distribuir material de divulgação do Programa nas instituições e organismos 
nacionais e internacionais. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essa divulgação deverá ser feita, também, através da internet. 

➢ O material informativo deverá conter a localização do Parque no Estado, as 
suas características gerais, suas principais vias de acesso, a indicação dos 
estudos prioritários e o apoio logístico e técnico disponível, bem como as 
normas e procedimentos exigidos para a realização de pesquisas no Parque. 

18. Consolidar o conhecimento gerado através das pesquisas realizadas no Parque e 
promover a divulgação dos resultados. 

18.1. Fazer gestão nas instituições de pesquisa que já atuam no Parque para que 
façam a divulgação dos resultados parciais e finais das pesquisas desenvolvidas 
no mesmo, para o público local, nacional e internacional, por meio de palestras, 
seminários e cartilhas, entre outros. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Os trabalhos publicados sobre as pesquisas realizadas no Parque deverão 
incluir, obrigatoriamente, créditos para a UC, de acordo com as normas do 
ICMBio. 

18.2. Apoiar a publicação e a divulgação de material didático, cujos objetivos sejam de 
utilizar e traduzir teses e dissertações realizadas no Parque. 

18.3. Repassar os resultados de pesquisas para a equipe de educação ambiental do 
Parque e apoiá-la no desenvolvimento de estratégias de divulgação e utilização 
dos mesmos nas atividades de educação e interpretação ambiental. 

19. Apoiar a equipe do PELD e de outras instituições que atuam no Parque na criação de 
um banco de dados para a integração e divulgação científica das pesquisas realizadas 
na Unidade. 

20. Firmar convênios com as instituições de pesquisas que atuam no Parque, tais como a 
Universidade Federal Fluminense, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual 
de Campinas, e a Universidade de São Paulo, entre outras. 

 

 Ação VII – Estabelecer e implantar o Programa de Monitoramento 

• Objetivo geral: 

Conhecer, registrar, controlar, avaliar e acompanhar o estado e as tendências 
qualitativas e quantitativas dos recursos naturais e as influências exercidas pelas 
atividades desenvolvidas, mediante a utilização de indicadores e/ou espécies-chave, 
fornecendo subsídios para as decisões de manejo. 
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• Objetivos específicos 

- Estabelecer indicadores que permitam avaliar a efetividade do manejo na proteção 
dos ecossistemas litorâneos. 

- Avaliar os indicadores de desempenho do Plano de Manejo, de seus Programas de 
Ação e do Zoneamento do Parque. 

- Facilitar a percepção de processos socioeconômicos, institucionais, culturais e 
ambientais, tanto para o ICMBio como as instituições envolvidas. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de técnicos treinados. 

- Banco de dados estruturado com indicadores de desempenho incorporados. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

21. Criar o setor de monitoramento do Parque, que deverá ser coordenado por um analista 
ambiental a ser designado pelo Chefe do Parque e contratação de um técnico de nível 
médio de informática. 

22. Criar uma câmara técnica junto ao conselho consultivo, para elaborar e implantar o 
Programa de Pesquisa do Parque, que deverá ser presidida pelo Chefe do setor de 
pesquisa. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A implantação do programa de monitoramento deverá ser planejada de forma a 
definir os seguintes aspectos: 

– Indicadores/parâmetros a serem avaliados. 

– Metodologia e meios a utilizar. 

– Local de amostragem ou de coleta. 

– Freqüência da obtenção de dados. 

– Metodologia de análise. 

– Equipamentos necessários. 

– Forma de avaliação dos resultados obtidos. 

– Processamento e armazenamento de informações. 

– Forma de divulgação dos resultados. 

➢ Os métodos adotados deverão garantir que os dados sejam comparáveis. 

➢ O Programa de monitoramento deverá abranger, no mínimo, os seguintes temas: 
incêndios, qualidade da água, incidência de infrações, impactos decorrentes da 
visitação e recuperação das áreas degradadas. 
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➢ O monitoramento das lagoas do Parque deverá ser desenvolvido conforme definido 
no Sub-Programa de Monitoramento das Lagoas. 

23. Realizar treinamento para os técnicos contratados, concentrando-se na 
homogeneização de conceitos adotados, no enfoque de análise, em referenciais 
teóricos, além do próprio conhecimento da situação do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O treinamento poderá ser realizado pelo próprio setor do ICMBio responsável por 
essas funções. 

24. Alimentar com dados novos o Banco de Dados gerado durante a elaboração deste 
PM. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Esta atividade deverá constituir tarefa a ser realizada durante o processo de 
treinamento, quando os técnicos são gradativamente capacitados, à medida que 
participam ativamente dos trabalhos e se familiarizam com a tecnologia envolvida. 

25. Incorporar ao Banco de Dados Georreferenciados os indicadores de desempenho 
desenvolvidos para os Programas de Ação. 

25.1. Elaborar Modelo de Dados para cada indicador e para o Sistema como um todo. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Esta elaboração deverá compreender entre outros atributos a especificação 
das variáveis utilizadas, unidades de medida, necessidades de correções e 
temporalidade, 

➢ Deverão ser incluídos indicadores sociais, vinculados à satisfação dos 
visitantes, tais como: aglomerações/encontros de grupos, ruído e segurança, 
bem como indicadores biofísicos, considerando os impactos sobre o solo, 
vegetação e fauna.Citados durante o PM, quando da indicação dos 
indicadores de desempenho. 

➢ Deverá ser realizado o monitoramento da qualidade dos serviços prestados 
pelos concessionários na área de uso público do Parque, visando garantir a 
integridade do meio ambiente e a qualidade da visitação. 

➢ No caso de levantamentos primários, todos os procedimentos estatísticos 
devem ser considerados para se garantir no processo a confiabilidade da 
amostragem, das formulações matemáticas necessárias para o cálculo de 
cada indicador e das formulações estatísticas em situações em que seja 
necessária a construção de indicadores sínteses, utilizando análises 
multivariada. 

26. Coletar os dados periodicamente, no mínimo semestralmente, de acordo com a 
especificidade de cada indicador. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O ICMBio deverá ser o ponto de apoio para a coleta de dados e alimentação da 
base para a aferição de indicadores definidos nos Programas de Ação. 
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27 – Estabelecer os Programas de Cálculo dos Indicadores de desempenho: 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverá ser adotado, caso não tenha sido ainda aplicado pelo ICMBio, o uso de 
software adequado de gerenciamento de projeto, de forma a permitir alimentação 
de informações e acompanhamento dos indicadores de processo e, como 
conseqüência, a emissão de relatórios, gráficos, etc. 

28. Incorporar o BDG e o sistema de indicadores à gestão do Parque, desenvolvendo um 
sistema de suporte à tomada de decisão que permita o monitoramento em tempo real 
das atividades e mudanças ocorridas no Parque. 

29. Solicitar às instituições de pesquisa, que participam do PELD site 5 sua participação 
no monitoramento da biota e do meio físico, tanto nos ambientes terrestres como nos 
aquáticos. 

30. Promover o intercâmbio com outras instituições e Unidades de Conservação que 
realizem ações de monitoramento, visando obter apoio para o Parque. 

31. Solicitar aos condutores e/ou guias, cadastrados junto ao Parque, deverão colaborar 
com o Programa de Monitoramento, devendo fornecer informações e/ou preencher 
planilhas que lhe forem solicitadas, e alimentar o banco de dados. 

32. Estabelecer Convênios e Acordos de Cooperação Técnica com instituições que 
possam colaborar no monitoramento do Parque. 

33. Estabelecer parceria para a implantação do Sub-Programa de monitoramento das 
Lagoas Costeiras do Parque visando subsidiar sua proteção e manejo, através da 
identificação e do acompanhamento das mudanças causadas pela dinâmica natural, 
bem como pelas atividades antrópicas realizadas nas mesmas. 

33.1. Estabelecer parceria para a implantação da realização do monitoramento 
limnológico em todas as lagoas costeiras do Parque, coletando dados de 
variáveis físicas, químicas e biológicas nos termos da legislação vigente. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Esta atividade deverá ter uma periodicidade bimestral. 

34. Apoiar a realização do monitoramento de zooplâncton e de fitoplâncton em todas as 
lagoas do Parque, com periodicidade semestral. 

35. Apoiar o monitoramento da espécie de esponja Spongilla aff. alba Carter, 1849, nas 
lagoas do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Para realizar o monitoramento limnológico, o Parque deverá, preferencialmente, 
buscar apoio, através de convênio, das equipes de pesquisa que já desenvolvem 
estudos na área do Parque, e/ou de outras equipes renomadas, quando for 
necessário. 
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36. Estabelecer parceria para a implantação do monitoramento ecológico de insetos e 
plantas associadas. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverá ser realizado o acompanhamento do comportamento fenológico das 
plantas e da ocorrência de insetos a elas associados, através da utilização da lista 
de espécies publicada, visando detectar mudanças anuais ou plurianuais nas 
plantas, e nos insetos e os reflexos sobre ambos os níveis tróficos. 

➢ Deverão ser utilizadas espécies representativas, selecionadas com a orientação de 
especialistas. 

➢ Deverão ser utilizadas espécies de plantas que tenham um papel importante na 
restinga, entre as quais: Clusia hilariana, Byrsonima sericea, Allagoptera arenaria e 
Protium icicariba, entre outras. 

 

4.7.1.1.3. – AGGI Educação e Interpretação Ambiental 

 Ação VIII – Estabelecer e implantar o Programa de Educação e Interpretação 
Ambiental 

• Objetivo Geral: 

Conscientizar a população sobre a existência e a importância do Parque. 

• Objetivos específicos: 

- Sensibilizar e transmitir conhecimentos e valores dos recursos naturais e culturais da 
área, bem como sobre os benefícios da sua conservação. 

- Facilitar o ensino e a aprendizagem para o desenvolvimento de estudos práticos de 
biologia e visitas acadêmicas com objetivos específicos. 

- Promover a capacitação e a formação de agentes multiplicadores 
(educadores/alunos e lideranças comunitárias). 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de pessoas atendidas por mês no Parque 

- Número de escolas envolvidas no Programa 

- Número e tipos de folhetos produzidos e distribuídos 

- Número de atividades educativas (eventos, palestras, capacitações, etc) realizadas 
por ano 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

1. Criar o setor de Educação Ambiental do Parque, que deverá ser coordenado por um 
analista ambiental a ser designado pelo Chefe do Parque. 
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2. Criar uma câmara técnica junto ao conselho consultivo, para elaborar, estabelecer 
parcerias e implantar o Programa de Educação e Interpretação Ambiental, que deverá 
ser presidida pelo Chefe do setor de Educação Ambiental do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O Programa poderá ser desenvolvido em parceria com entidades que tenham 
objetivos compatíveis com os do Parque. 

➢ As atividades de educação ambiental em andamento ou já executadas serão 
avaliadas e adaptadas pela equipe do Programa de Educação Ambiental a ser 
implantado no Parque. 

➢ Deverá ser estabelecida a parceria formal entre a UFRJ/IB/NUPEM, para a 
continuação do Programa de Educação Ambiental que já vem sendo desenvolvido 
no Parque por esta Instituição. 

➢ O Programa deverá orientar-se para o cumprimento dos objetivos do manejo do 
Parque, visando contribuir para a manutenção dos seus pontos fortes e 
oportunidades existentes e para a reversão dos pontos fracos e ameaças. 

➢ O Programa deverá ser desenvolvido de forma a apoiar e complementar os demais 
programas do Parque compreendidos por este Plano de Manejo, principalmente o 
Programa de Uso Público, o Programa de Integração Externa e o de Alternativas de 
Desenvolvimento. 

➢ As atividades de educação e interpretação ambiental deverão ser desenvolvidas 
mediante o uso de todos os meios de comunicação disponíveis, visando despertar o 
interesse do público-alvo pela conservação do Parque. 

➢ Não será permitida a visitação de grupos escolares e universitários ao Parque sem 
autorização prévia do ICMBio, mesmo quando sob a responsabilidade de entidades 
parceiras. 

➢ A visitação de grupos escolares e universitários ao Parque deverá ser agendada 
antecipadamente através de solicitação ao ICMBio, na qual deverão constar a data 
prevista para a atividade, o número de pessoas e o responsável pelo grupo. 

➢ A visitação de grupos escolares e universitários deverá ser acompanhada por, pelo 
menos, um funcionário do Parque ou por monitores capacitados e autorizados para 
executar essa atividade. 

➢ A Interpretação Ambiental deverá ser realizada no Parque mediante a utilização de 
diversas técnicas, com o emprego de instrumentos diretos, como postos de 
informação para os visitantes, visitas guiadas, encenações teatrais e atividades 
lúdicas, e de instrumentos indiretos, como trilhas interpretativas auto-guiadas, 
publicação de guias e manuais e equipamentos de apoio, tais como centros de 
visitantes, mirantes, torres de observação, painéis interpretativos, maquetes, 
dioramas, anfiteatros ao ar livre, centros de informação e mídia especializada. 

➢ O Parque poderá implementar meios interpretativos personalizados, tais como: 
trilhas guiadas, audiovisuais com atendimento pessoal, incluindo filmes e projeções, 
palestras ou conferências para o público, animação passiva em forma teatral, 
animação ativa através de simulações e jogos, entre outros. 

➢ O Parque poderá adotar meios interpretativos não personalizados, tais como: trilhas 
autoguiadas, audiovisuais automáticos e exposições. 
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➢ O Programa deverá priorizar o desenvolvimento de projetos e atividades que 
abordem temas adequados às realidades locais, favorecendo a mobilização social 
voltada para a conservação dos recursos naturais e o cumprimento dos objetivos de 
manejo do Parque, tais como: 

– Compreensão da importância das Unidades de Conservação, da necessidade do 
seu manejo e seu papel para o cumprimento dos objetivos do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação. 

– Histórico de criação do Parque e seus objetivos específicos de manejo. 

– Importância do Parque nos contextos regional, estadual e nacional, destacando a 
sua representatividade no SNUC. 

– Problemas do Parque e da região decorrentes do uso e ocupação do solo e dos 
recursos naturais. 

– Conhecimento do Parque através das pesquisas científicas. 

3 Dotar o Parque de infra-estrutura adequada para a implantação do Programa nos dois 
núcleos de visitação e no centro de visitantes, previstos neste PM. 

4. Dotar o Parque de equipe especializada em atividades de educação ambiental, 
conforme detalhado no quadro de pessoal do Programa de Operacionalização. 

5. Capacitar e treinar a equipe de Educação Ambiental a ser constituída por: 
funcionários, técnicos, voluntários, parceiros e estagiários, para atuar na 
implementação do Programa de Educação e Interpretação Ambiental, identificados 
nas instituições que desenvolvem atividades na região do Parque. 

6. Estabelecer convênio com a UFRJ/NUPEM/IB para execução de atividades de 
educação ambiental e de visitação de cunho científico e educativo no Parque 
Nacional, inclusive no âmbito do Projeto EcoLagoas e do PELD, formalizando assim 
parcerias que já existem informalmente. 

Norma(s) específica(s): 

➢ As instituições que desenvolvem atividades de educação ambiental no Parque 
deverão fornecer cópia de relatórios e demais arquivos, incluindo a avaliação dos 
educadores e alunos sobre essas atividades de educação ambiental realizadas no 
Parque 

➢ O Parque deverá elaborar um cadastro de todos os monitores, pesquisadores e 
estagiários envolvidos com as atividades de educação ambiental. 

7. Dotar o Programa de material educativo para as atividades de educação ambiental. 

7.1. Confeccionar folhetos informativos/educativos voltados para a questão dos 
incêndios florestais, abordando particularidades da cultura local como, por 
exemplo, os incêndios acidentais decorrentes da queima da cana-de-açúcar e da 
extração do mel, além de incluir as principais leis que abordam o assunto. 

7.2. Confeccionar folhetos informativos/educativos sobre o aprisionamento de 
animais silvestres e sobre a extração de plantas ornamentais, incluindo 
informações sobre como a legislação ambiental aborda o problema. 
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8. Articular com as instituições vinculadas ao PELD o acesso ao arquivo visual sobre o 
ambiente físico e biótico, produzido para divulgação e utilização como material 
didático. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Os pesquisadores poderão ser envolvidos em atividades de divulgação dos 
resultados das suas pesquisas, em linguagem acessível, para o público-alvo do 
Programa de Educação Ambiental. 

➢ O conteúdo do material educativo deverá priorizar aspectos da proteção do Parque 
e da sua Região. 

➢ O conteúdo e a forma de apresentação dos materiais educativos deverão estar 
adequados para o público-alvo, considerando-se a faixa etária e o nível de 
escolaridade. 

9. Distribuir material informativo/educativo para os educadores e alunos que participarem 
das atividades do Programa, bem como para o público em geral, em eventos como 
palestras e campanhas. 

10. Adquirir bibliografia e materiais pedagógicos em geral para auxiliar a equipe no 
desenvolvimento das atividades 

11. Solicitar ao ICMBio e a outras instituições e órgãos cópias de vídeos educativos que 
abordem temas ambientais, tais como água, lixo, desmatamento, conservação e 
proteção de espécies, entre outros, para serem incorporados ao acervo do Parque e 
utilizados nas atividades de educação ambiental pela equipe do Parque. 

12. Fazer gestão na Diretoria do Programa Nacional de Áreas Protegidas (DAP) do 
Ministério do Meio Ambiente para que seja levada ao Parque a exposição sobre o 
SNUC, com o tema “Conheça o Sistema que tem tudo a ver com a sua vida”. 

12.1. Apoiar a montagem da exposição no Parque. 

13. Estabelecer parceria para o desenvolvimento de material audiovisual para a 
interpretação ambiental dos recursos naturais e culturais do Parque e para a utilização 
em palestras e encontros. 

13.1. Elaborar material interpretativo como folhetos, painéis, fotografias e guias sobre 
os recursos naturais do Parque, incluindo as áreas e as comunidades naturais 
que não podem ser visitadas ou vistas, justificando, entre outras coisas, sua 
importância para a conservação da biodiversidade e os motivos pelos quais há 
restrições quanto à visitação. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essa atividade deverá ser realizada em conjunto com a equipe do Programa 
de Uso Público do Parque. 

➢ O Parque deverá implementar estratégias de interpretação ambiental como 
ferramenta de minimização de impactos ambientais negativos. 

➢ Deverão ser desenvolvidos instrumentos interpretativos fundamentados em 
pesquisas e informações consistentes sobre os aspectos naturais e culturais 
do Parque e da Região onde se encontra. 
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➢ O Parque deverá solicitar aos pesquisadores e colaboradores materiais, em 
especial fotografias e informações científicas, que possam contribuir para a 
elaboração do material interpretativo do Parque. 

14. Produzir material de divulgação do Programa de Educação e Interpretação Ambiental, 
contemplando seus objetivos, as atividades regulares, o público-alvo e a forma de 
participação. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Esses materiais deverão, ainda, ser disponibilizados ao público nos 2 Núcleos do 
Parque; o de Macaé, o de Carapebus, no Borboletário, em todas as portarias, nos 
ancoradouros do Imbiú e na margem da Lagoa de Carapebus, no Centro de 
Visitantes e na Sede do PN 

➢ Os materiais de divulgação deverão ser distribuídos nas escolas, clubes, hotéis e 
pousadas, comércio, secretarias municipais, nas regiões limítrofes e demais 
localidades pertinentes. 

15. Promover eventos no Parque, abertos ao público em datas comemorativas 
relacionadas ao meio ambiente e à cultura regional, utilizando meios de comunicação 
de massa locais, tais como rádios, tvs e jornais. 

15.1. Levantar informações sobre as datas comemorativas. 

15.2. Montar calendário com as datas comemorativas. 

15.3. Montar programação semestral dos eventos no Parque. 

15.4. Divulgar a programação. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Para a realização dessa atividade, deverá ser feito contato com as 
prefeituras municipais, visando o levantamento das informações e a 
obtenção de apoio. 

16. Desenvolver um projeto permanente de Avaliação de Percepção/Cognição do público-
alvo do Programa, de Educação Ambiental. 

17. Avaliar qualitativa e quantitativamente se os objetivos, recursos previstos, pessoal, 
métodos, técnicas, materiais, instrumentos e quaisquer outros elementos que 
compõem o Programa de Educação e Interpretação Ambiental estão alcançando os 
resultados esperados. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O Parque poderá realizar a avaliação fazendo uso das diversas técnicas 
comumente utilizadas, tais como: observações sistemáticas, questionários abertos 
ou fechados, entrevistas, depoimentos, registros fotográficos e filmagens. 

➢ A avaliação deverá ser participativa. 

➢ Para a avaliação do Programa deverão ser utilizados indicadores que apontem 
mudanças de valores, atitudes e hábitos do público-alvo. 
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18. Realizar Projeto de Capacitação de Pessoal Docente, visando sua atuação como 
agentes multiplicadores das ações de conservação dos recursos naturais e culturais 
na Região do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Para a realização dessa atividade, deverá ser feito contato com as Prefeituras 
Municipais, visando obter apoio para a UC. 

19. Promover encontros, no Parque, de escolas envolvidas no Programa, para o 
intercâmbio entre educadores, diretores, técnicos e especialistas. 

20. Elaborar relatórios periódicos sobre as atividades do Programa de Educação e 
Interpretação Ambiental do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Esses relatórios deverão ser divulgados para os parceiros envolvidos. 

21. Sistematizar as informações e alimentar o banco de dados no SIG, incluindo número 
de escolas que estão participando do Programa de Educação Ambiental, número de 
alunos e número de educadores, entre outros dados pertinentes. 

 

4.7.1.1.4. – AGGI Visitação 

 Ação IX – Elaborar e Implementar o Programa de Uso Público 

• Objetivo Geral 

Ordenar o aproveitamento e o uso do Parque pelo público, proporcionando aos 
visitantes, em geral, oportunidades para a recreação em contato com a natureza e o 
turismo ecológico, entre outras formas de utilização indireta dos recursos naturais e 
culturais. 

• Objetivos específicos: 

- Promover o manejo adequado do uso público no interior do Parque, ordenando o 
uso atual e criando novas oportunidades e alternativas, de acordo com o 
zoneamento e as diretrizes estabelecidas neste Plano de Manejo, visando equilibrar 
as expectativas dos visitantes e demais usuários e a manutenção das condições e 
atributos naturais do Parque. 

- Implantar infra-estrutura mínima e equipamentos necessários para a abertura do 
Parque ao público. 

- Gerar renda para o Parque e sua região. 

- Promover o fortalecimento e a integração com o entorno. 

- Oferecer oportunidades de recreação e turismo no Parque, com base nos seus 
atrativos naturais, tais como: lagoas costeiras de grande beleza cênica, espécies 
endêmicas e diversidade de aves, entre outros. 

- Oferecer serviços e facilidades aos turistas nacionais e estrangeiros que valorizem a 
cultura regional e local. 
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- Promover o envolvimento do poder público municipal com o Programa de Uso 
Público, visando uniformizar os procedimentos para realização das atividades no 
Parque. 

- Promover a integração do Parque com os projetos de desenvolvimento do turismo 
no seu entorno, aproveitando as oportunidades existentes, através de uma 
abordagem conservacionista. 

- Conhecer o perfil do visitante e promover a compatibilização de suas expectativas e 
necessidades com as diretrizes deste Plano de Manejo. 

- Garantir a satisfação e a segurança dos visitantes. 

- Incentivar o voluntariado no Parque, visando a contribuição da sociedade nas 
atividades de apoio ao manejo e gestão da visitação. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de pessoas que visitam por mês o Parque 

- Número de horas de vídeo passadas, nos núcleos e/ou no Centro de visitantes 

- Número de pessoas que vissitam o Borboletário, por mês 

- Número e tipo de folhetos produzidos e distribuídos 

- Número de folhetos distribuídos por /mês 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

1. Elaborar o detalhamento e projetos específicos referentes ao Programa de Uso 
Público 

Norma(s) Específica(s): 

➢ A implantação deste programa tem como responsável o analista designado pela 
chefia do Parque para o Programa de Educação e Interpretação Ambiental. 

2. Criar uma câmara técnica junto ao conselho consultivo, que deverá ser presidida pelo 
Chefe do setor de Educação Ambiental do Parque para elaborar, estabelecer parcerias 
e acompanhar a implantação das atividades previstas no âmbito deste Plano de 
Manejo. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Os projetos de uso público a serem implantados no Parque deverão ser 
acompanhados pela DIPI e Chefia da UC. 

➢ Todas as atividades voltadas para o público devem estar de acordo com o 
Regulamento dos Parques Nacionais (Decreto nº 84.017, de 21 de setembro de 
1979), com o SNUC (Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000) e com os objetivos 
específicos e zoneamento, estabelecidos para o Parque neste Plano de Manejo. 

➢ O Parque deverá desenvolver e implementar ações para a gestão da visitação com 
o objetivo de assegurar que os usos e as atividades realizadas sejam condizentes 
com as normas e que os impactos sobre os recursos sejam eliminados ou 
minimizados. 
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➢ O Parque deverá requerer que todos os condutores, monitores e guias sejam 
devidamente cadastrados na UC, considerando os cursos de capacitação e de 
formação necessários, reconhecidos pelas entidades afins. 

➢ O Parque deverá demarcar e sinalizar todas as trilhas de forma a que os visitantes 
sejam induzidos a continuar no traçado e, desse modo evitar abrir atalhos e 
desvios que aumentem o impacto na área. 

➢ O Parque deverá informar os visitantes sobre as trilhas abertas à visitação e suas 
características principais. 

➢ As palestras, sessões de vídeos ou atividades relacionadas, voltadas para o 
público, poderão ter horários restritos, de acordo com a programação oferecida 
pelo Parque. 

3. Desenvolver e detalhar o Sub-Programa de Turismo no Parque com base nos seus 
atrativos naturais e histórico-culturais, com o objetivo geral de incentivar o seu 
desenvolvimento pautado na sua conservação e contribuir para a sustentabilidade da 
Unidade e da Região. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O planejamento e a execução das atividades turísticas no Parque deverão estar de 
acordo com as Diretrizes da Política Nacional de Ecoturismo. 

➢ Deverá ser observado o disposto no Documento ”Diretrizes para visitação em UCs” 
publicado pelo IBAMA/MMA em 2006. 

➢ O Sub-Programa de Turismo Ecológico deverá ser desenvolvido em estreita 
relação com o Sub-Programa de Recreação e com os Programas de Educação e 
Interpretação Ambiental, Monitoramento e Alternativas de Desenvolvimento. 

3.1. Desenvolver projeto específico para implantar, no Parque, a infra-estrutura 
mínima de equipamentos e serviços para a realização de atividades turísticas e 
recreativas, previstas na Zona de Uso Intensivo na Lagoa da Garça e da 
Bezerra, na Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba) e no Borboletário. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O Parque deverá atender os requisitos de infra-estrutura mínima, serviços e 
equipamentos básicos para estar aberto à visitação pública. 

➢ Deverão ser disponibilizadas para o Uso Público as trilhas: de Cabiúnas 
(Jurubatiba), da Anexa à Lagoa de Cabiúnas, de Acesso à Lagoa de 
Carapebus, do Borboletário, do Castelo, do Amarra-Boi, da Bezerra, da 
Garça, da Lagoa Preta e Barrinha e a Estrada da Estivinha. 

3.1.1. Desenvolver projeto específico para a construção de um borboletário para a 
realização de visitação e pesquisas e buscar financiadores para a sua 
implantação e manutenção. 

3.2. Dotar o Parque de pessoal qualificado para a implementação do Sub-Programa 
de Turismo, conforme indicado no Programa de Operacionalização. 
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3.3. Promover a capacitação dos recursos humanos visando o seu aperfeiçoamento 
na gestão das atividades do Sub-Programa de Turismo. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Cada funcionário deverá participar de, no mínimo, um evento de capacitação 
por ano. 

3.3.1. Treinar a equipe oferecendo oportunidades para a realização de cursos, tais 
como: 

– Planejamento e implementação de trilhas. 

– Uso público e ecoturismo em Unidades de Conservação. 

– Interpretação da natureza e condução de visitantes em UCs. 

3.3.2. Incentivar a participação da equipe em seminários, oficinas e congressos 
voltados para o ecoturismo e Unidades de Conservação. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O Parque deverá assegurar a qualidade dos equipamentos facilitadores e da 
infra-estrutura turística, incluindo trilhas, sinalização e edificações. 

➢ O Parque deverá assegurar o cumprimento das normas e regulamentos 
existentes no Parque, pelos guias, monitores e condutores de visitantes. 

➢ Na execução do Programa de Uso Público, deverão ser adotadas ou 
adaptadas técnicas de manejo de visitantes que contemplem, entre outras, 
as seguintes diretrizes: 

– Redução do uso em áreas-problema. 

– Modificação da localização de uso dentro de áreas-problema. 

– Modificação do padrão de uso. 

– Modificação do tipo ou comportamento do visitante. 

– Modificação das expectativas dos visitantes. 

– Aumento da resistência dos recursos. 

– Manutenção ou reabilitação dos recursos. 

3.4. Desenvolver projeto específico para a avaliação da viabilidade de implantação 
de sistema de arrecadação através de cobrança de ingresso. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverão ser consideradas diferentes modalidades de prestação de serviços 
públicos: concessão, permissão e autorização no desenvolvimento das 
atividades de visitação, observando-se a normatização pertinente. 

➢ O Parque deverá adotar procedimentos para o credenciamento e 
regulamentação dos prestadores de serviços turísticos dentro do Parque 
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(guias, operadores, entre outros), considerando-se os instrumentos legais 
elaborados pelos órgãos responsáveis pelo credenciamento desses 
profissionais. 

3.5. Desenvolver projeto específico para avaliar a realização de concessões para o 
desenvolvimento de atividades turísticas no interior do Parque, disponibilizando 
serviços de qualidade e segurança aos usuários. 

Norma(s) específica(s): 

➢ As concessões para o desenvolvimento de serviços e atividades específicas 
deverão ser feitas por licitação com elaboração de TR. 

3.6. Apoiar o monitoramento sistemático dos impactos decorrentes das atividades 
recreativas sobre os recursos naturais do Parque, conforme ações previstas no 
Programa de Monitoramento. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O Parque deverá realizar o monitoramento contínuo dos impactos por meio 
de indicadores pré-estabelecidos neste PM nos itens que tratam dos 
indicadores de desempenho por área Estratégica Interna. 

➢ Os dados do monitoramento dos impactos da visitação deverão embasar o 
manejo do uso público, e a avaliação da eficiência do planejamento 

3.7. Participar da Campanha para uma Conduta Consciente em Ambientes Naturais, 
do Ministério do Meio Ambiente, visando à divulgação de um conjunto de 
princípios de comportamento para os visitantes do Parque e das demais 
Unidades de Conservação. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O Parque deverá firmar um Termo de Compromisso com o Programa 
Parques do Brasil para participar da campanha como parceiro oficial. 

➢ O Parque deverá tomar medidas de segurança adequadas através de 
sinalização, fiscalização, controle de atividades, limpeza e manutenção de 
trilhas e folhetos informativos, de forma a evitar acidentes e minimizar os 
impactos negativos sobre os recursos naturais. 

3.8. Realizar pesquisas periódicas para identificar o perfil, a opinião e o grau de 
satisfação dos visitantes com relação às oportunidades de visitação oferecidas 
no Parque, visando maximizar a qualidade da sua experiência em equilíbrio com 
a proteção do Parque, utilizando indicadores de desempenho contribuindo para o 
Programa de Monitoramento. 

3.9. Engajar os voluntários do Parque em atividades de condução de grupos, 
interpretação ambiental e manejo de trilhas. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Esta atividade se realizará através de um controle permanente com a 
utilização das seguintes ferramentas: 

– Livro de registro de visitantes que estará disponível nos Centros de 
Visitantes e nos Núcleos do Parque. Este livro deverá possuir campos 
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para dados dos visitantes como cidade de origem, objetivo da visita, faixa 
etária e profissão. 

– Venda de ingressos com a qual é possível conhecer o número e o tipo de 
ingresso. 

➢ Os dados deverão ser processados semestralmente, e enviados à DIPI, 
gerando estatística da visitação anual. 

4. Oferecer aos visitantes oportunidades de realização de atividades recreativas no 
Parque, tais como: caminhadas ao ar livre, banhos, piqueniques e contemplação de 
suas belezas cênicas. 

 

4.7.1.1.5. – AGGI Operacionalização Interna 

 Ação X – Estabelecer e implantar o Programa de Operacionalização 

• Objetivo Geral: 

Implementar a gestão adequada dos recursos naturais, atendendo operacionalmente 
todos os objetivos do Parque. 

• Objetivos específicos: 

- Regularizar a situação fundiária do Parque. 

- Implantar a infra-estrutura e a realização de serviços necessários para o 
estabelecimento dos demais programas. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de marcos dos limites implantados. 

- Número de funcionários contratados. 

- Número de parcerias formalizadas. 

- Porcentagem da infra-estrutura prevista, implantada. 

- Porcentagem dos recursos financeiros previstos, repassados e aplicados. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Situação fundiária 

1. Promover ações para subsidiar a regularização fundiária do Parque, visando a sua 
efetiva implantação, inclusive desenvolvimento de Projeto Específico Detalhado da 
Situação Fundiária. 
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2. Fazer gestão na Coordenadoria Geral de Regularização Fundiária para a realização 
do levantamento fundiário na área do Parque, com o objetivo de identificar, 
caracterizar e definir os limites físicos dos imóveis e ocupações existentes na UC. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O Parque deverá exigir que, além das propriedades já arroladas no processo de 
indenização fundiária em andamento, sejam incluídas as demais propriedades 
existentes na sua área nas ações da Coordenadoria do IBAMA. 

➢ Solicitar à SUPES e à Coordenadoria Geral de Regularização Fundiária que os 
processos que já se encontram em andamento sejam analisados com urgência. 

➢ O Parque deve exigir da PETROBRAS a liberação dos valores das medidas 
compensatórias referentes às Plataformas que deverão ser utilizadas na 
regularização fundiária da Unidade. 

Revisão dos limites e demarcação 

3. Fazer gestão no DIPI para que seja feita a revisão dos limites do Parque, com base no 
Decreto de Criação, visando esclarecer demandas nos balneários de Carapebus, João 
Francisco e Visgueiro. 

Norma(s) específica(s): 

➢ De acordo com a Lei nº 9.985/2000, a desafetação ou redução dos limites do 
Parque só pode ser feita mediante lei específica. 

4. Elaborar e implantar projeto de demarcação do Parque, visando aumentar a sua 
proteção contra possíveis ameaças, como a expansão da atividade agrocanavieira e 
da pecuária em direção ao interior do Parque, e facilitar as atividades de fiscalização e 
controle, principalmente nos limites do Parque com os “balneários urbanos”. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A demarcação do Parque deverá ser realizada pelo DIPI. 

5. Concluir a implantação de cercas em todo o perímetro do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverão ser instaladas cercas (alambrados) nos limites com os balneários. 

6. Retirar as cercas internas existentes. 

7. Delimitar e demarcar a faixa de servidão das estradas que atravessam o Parque, com 
GPS de precisão. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverão ser implementadas medidas especiais de circulação nas estradas no 
interior do Parque, em parceria com as prefeituras de Carapebus e Quissamã 

8. Fazer gestões para a aquisição por parte do IBAMA da fazenda Bom Retiro para 
posterior incorporação á área do Parque. 
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Espaço aéreo 

9. Definir os limites do Parque em relação ao espaço aéreo. 

9.1. Desenvolver estudo técnico específico para delimitação do espaço aéreo do 
Parque, conforme o Art. 7 do Decreto nº 4340/2002 de regulamentação da Lei nº 
9.985/00. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Para a realização do estudo técnico, deverá ser consultada a autoridade 
aeronáutica competente. 

9.2. Informar a Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC) do espaço aéreo do 
Parque, de forma a evitar vôos sobre o mesmo, exceto em ocasiões 
excepcionais e/ou programadas, tais como: incêndios, acidentes, calamidades 
públicas e operações policiais e de fiscalização. 

Sistema de Sinalização 

10. Aprimorar e concluir a implantação do sistema de sinalização do Parque, mediante 
projeto específico, com a instalação de placas em seu interior e limites, bem como nas 
rodovias e estradas de acesso, além de bóias náuticas. 

Norma(s) específica(s) 

➢ O sistema de sinalização deverá estar de acordo com os padrões estabelecidos 
pelo ICMBio, atendendo ao público alvo, inclusive aos portadores de deficiência 
física, deixando evidente os limites, os acessos, as áreas restritas aos 
funcionários, as áreas abertas ao público e/ou interditadas, os procedimentos em 
caso de emergência e/ou acidentes. 

Infra-estrutura e equipamentos 

11. Detalhar projeto específico da Sede e garantir a instalação da infra-estrutura adequada 
ao atendimento das atividades previstas em todos os programas indicados pelo Plano 
de Manejo. Antes da implantação de qualquer infra-estrutura, deve ser planejada e 
garantida a utilização e manutenção da mesma, incluindo-se os equipamentos e 
móveis para os dois Núcleos e Centro de Visitantes. No QUADRO 4.7 estão 
apresentadas estas necessidades. 

12. Implantar o sistema de circulação para pedestres e veículos no interior do Parque, 
conforme detalhado na FIGURA 4.2. 

13. Dotar o Parque de sistema de saneamento apropriado para abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e disposição de resíduos sólidos. 

14. Elaborar projeto detalhado para dotar o Parque de um sistema de energia apropriado. 

15. Adquirir os equipamentos de acordo com o programa de operacionalização. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A torre deverá ser dotada de binóculos, goniômetros e rádio. 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Agosto / 2020 E4-94 
 

QUADRO 4.7 – Equipamentos e EPIs a serem adquiridos para o Parque 

Item Quantidade 

Fiscalização 

Pick-up4x4 (tracionada) 02 

Barco a motor 03 

Bicicleta  02 

Quadriciclo 05 

Motocicletas cross 06 

Rádios móveis (motorola) 12 

Rádios base (motorola) 12 

Rádios portáteis (motorola) 48 

Perneiras 48 

Lanternas 48 

Equipamentos de primeiros socorros 12 

Botas 48 

Uniformes 48 

Facão 48 

Machado  12 

Moto-serra 05 

GPS 12 

Brigada de Incêndio 

Conjuntos EPIs (vestimenta para brigadista) 28 

Pick-up4x4 01 

Carro para combate a incêndios 01 

Binóculos (Nikon ou Pentax) 06 

Moto-bomba portátil diesel de 05 HP, com 300m de mangueiras 02 

Moto-bomba portátil diesel flutuante de 05 HP, com 300m de mangueiras 02 

Mangueiras de incêndio de 11/2” x 15m com engate STORZ (padrão bombeiro) 21 

Roçadeiras costais Sthill 220 (motor a explosão),a gasolina 03 

Moto-serra Sthil, 038 01 

Enxadas 21 

Enxadões 21 

Ancinhos 12 

Abafadores 40 

Bombas costais rígidas 21 

Bombas costais tipo mochila 21 

RBT (reboque bomba tanque de 2.000 litros) 01 

Beliches para o alojamento da fiscalização/Brigada 11 

Colchões 22 

Geladeira duplex 01 

Fogão de 06 bocas com tampo de aço inox e botijão de gás 01 

Mesa de escritório 01 

Mesas para refeitório, revestida de fórmica e com 06 assentos 02 

Armário de aço tipo vestiário com 21 compartimentos fechados 01 

Armário de parede com 04 portas para cozinha 01 

Conjunto de panelas 02 

Pratos e talheres-conjento de 24 peças 01 

Estante para guardar materiais 01 

Bancos de madeira 06 

Sofás de três assentos 02 

Utensílios e mobiliário para o funcionamento da casa dos pesquisadores 

Beliches com colchão e travesseiros 10 

Geladeira duplex 01 

Fogão de 6 bocas a gás 01 

Bandejas/ bacias 06 

Travessas 06 

Jogo de pratos  01 de 24 peças 

Jogo de panelas 02 

Jogo de talheres  01 de 24 peças 
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Jogo de copos 01 de 24 peças 

Ventiladores de teto 05 

Armários de cozinha adequado ao espaço 

Mobiliários necessários variado 

Máquina industrial de lavar roupa 01 

Equipamentos e mobiliários para o laboratório de pesquisa 

Ar condicionado split de 7.500 BTUs 02 

Ar condicionado split de 10.000 BTUs 01 

Balança de precisão eletrônica até 5kg 01 

Estufa  01 

Mesas de escritório de fórmica 02 

Cadeiras acolchoadas em vinil  04 

Estantes metálicas  03 

Armário metálico 01 

Equipamentos e mobiliários para o Centro de Visitantes e Núcleos 

Ar condicionado SPLIT de 7.500 BTUs 01 

Ar condicionado SPLIT de 10.000 BTUs 06 

Ar condicionado SPLIT de 21.000 BTUs 06 

Tela de projeção 03 

Data show fixo 03 

Sistema de som e iluminação 03 

Computadores e periféricos  15 

Laptop 03 

Impressora  03 

Scanner 03 

No break 1400KVA 15 

Filmadora digital 01 

Softwares variados 

Televisão de 32 polegadas , digital e tela de plasma 03 

DVD 03 

Mapoteca 01 

Cadeiras acolchoadas em vinil para auditório, com braço 180 

Mesas de reunião grandes 03 

Cadeiras acolchoadas, em vinil empilháveis 120 

Mesas de escritório em fórmica, com cadeira adequada com braço 21 

Mesas redondas, para estudo 09 

Armários e estante para escritório 03 

Estantes do tamanho da parede com escada corrediça para biblioteca variado 

Armário para sala de acesso á INTERNET 03 

Suporte para painéis variado 

Molduras digitais e eletrônicas para fotografias e exposição 36 

Armários de vidro para a exposição de fauna e flora variado 

Estantes metálicas para o almoxarifado  15 

Jogo de sofá de 02 lugares 03 

Jogo de sofá de 03 lugares 03 

Forno microondas 03 

Geladeira  03 

Bebedouro para água gelada e natural 03 

Jogo de Mesa e cadeiras com 6 lugares  03 

Equipamentos / mobiliário / utensílios necessários para a Sede e Cozinha 

Viatura tipo Van para 16 passageiros 01 

Mesa de escritório e cadeiras adequadas 12 

Armários /estantes de escritório  05 

Jogo de sofá de 2 lugares 01 

Jogo de sofá de 3 lugares 01 

Computadores com periféricos 04 

Laptop 01 

Impressora multifuncional com scanner e fax 01 

Copiadora, para 3000 cópias 01 

Ar condicionada de 12.000 BTUs 02 

No Break de 1400KVA 03 
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GPS de alta precisão 01 

Clinômetro 01 

Máquina fotográfica digital de 7.2 pixels 01 

Arquivos de aço com 4 gavetas 04 

Fogão industrial de 8 bocas, a gás 01 

Geladeira industrial 01 

Freezer industrial 01 

Exaustores 02 

Ares condicionados de 40.000BTUs 03 

Tv 29 polegadas 01 

Antena parabólica 01 

Equipamento de Energia solar adequado ao espaço 

Jogo de panelas industrial 01 

Jogo de panelas 02 

Pratos  40 

Copos 40 

Talheres 40 

Mesas 15 

Cadeiras empilháveis 40 

 

Manutenção 

16. Implementar um plano de manutenção preventivo e corretivo para a infra-estrutura, 
que incluirá limpeza, reparação e pintura das edificações e instalações, bem como 
para os equipamentos e os sistemas de circulação, sinalização e comunicação. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Esse plano deverá ser implementado de acordo com cronograma de atividades, 
sob a responsabilidade dos técnicos designados pela Chefia do Parque, levando-
se em consideração a época de baixa temporada e a manutenção e conservação 
dos equipamentos, estrada, trilhas e infra-estrutura e EPIs, deverá ser periódica e 
constante para aumentar a durabilidade e a eficiência das ações. 

Sistema de Comunicação 

17. Implantar sistema de comunicação no Parque, para atender suas necessidades. 

17.1. Fazer gestão para que sejam instaladas linhas telefônicas através de um sistema 
de rádio-telefonia moderno e digital. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverão ser instaladas, no mínimo, 4 linhas para atender a comunicação 
interna entre as instalações do Parque e do mesmo com o exterior. 

➢ O Sistema de comunicação deverá estar composto no mínimo por uma 
Estação Repetidora, estações fixas distribuídas em locais estratégicos, 
estações móveis e rádios portáteis (HT). 

➢ O sistema de rádio deverá ter comunicação com a SUPES-RJ, PREVFOGO 
e demais UC’s federais do Estado do Rio de Janeiro. 

17.2. Fazer gestão para que seja instalada a rede do IBAMA intranet e internet banda 
larga. 
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17.3. Alimentar e atualizar o sistema de banco de dados no módulo planejamento no 
Sistema de Informação de Unidades de Conservação do ICMBio/DIPI. 

Divulgação 

18. Criar um setor de divulgação e comunicação social do Parque, que deverá ter um 
analista responsável a ser designado pelo Chefe do Parque, que será encarregado por 
levantar e organizar as informações que serão objeto de divulgação e por manter em 
arquivo as notícias veiculadas na mídia sobre o Parque e, quando necessário e/ou 
pertinente, por responder a possíveis questionamentos feitos, se relacionando com a 
mídia. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Este setor deverá funcionar integrada a todos os outros setores da estrutura 
organizacional do Parque 

19. Identificar e produzir materiais para a divulgação do Parque, incluindo folhetos, 
cartilhas, cartazes, CD-ROM e outras formas de mídia. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Para a produção desse material deverão ser utilizados o banco de imagens e o 
Resumo Executivo deste Plano de Manejo. 

➢ Toda forma de mídia deverá abordar, no mínimo, as principais características do 
Parque, seus objetivos de manejo e as ações desenvolvidas como, por exemplo, 
integração com a Região da UC e desenvolvimento de pesquisa científica. 

20. Fazer gestão para que seja implantada a logomarca oficial do Parque, contribuindo 
para criar a identidade visual da Unidade, necessária à sua divulgação. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Este Plano de Manejo recomenda a utilização da imagem da flor da Clusia, 
associada á imagem dos ecossistemas costeiros protegidos nesta UC, como 
logomarca para Jurubatiba, devido ao seu caráter emblemático. A logomarca 
desenvolvida por técnico especializado encontra-se anexa a este plano. 

21. Identificar, produzir e lançar produtos que possam ser associados à logomarca oficial 
do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A logomarca deverá ser utilizada sempre que for oportuno identificar e divulgar o 
Parque. 

22. Criar e manter atualizada um site na INTERNET para o Parque, de acordo com as 
normas específicas do ICMBio. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A página do Parque, na INTERNET, seguirá o padrão adotado pelo ICMBio. 

➢ Tal página divulgará o Parque e suas atividades, especialmente aquelas voltadas 
para a visitação pública. 
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➢ A página deverá incluir informações básicas sobre as pesquisas e projetos em 
andamento no Parque. 

➢ Da página do Parque na INTERNET deverá constar um endereço eletrônico 
específico para consultas diretas. 

23. Estabelecer relação permanente com os principais meios de comunicação (jornais, 
rádios e TV’s) para divulgação de informações sobre o Parque, tais como: eventos, 
programas especiais, pesquisas relevantes de interesse público e notícias em geral. 

24. Promover a divulgação do Plano de Manejo do Parque. 

24.1. Organizar e realizar seminário interno para apresentação aos funcionários e 
internalização do Plano de Manejo. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O Plano de Manejo deverá estar disponível para consulta pública na Sede do 
Parque e no Centro de Documentação do órgão executor. 

Segurança 

25. Dotar o Parque de condições para prestar primeiros socorros a acidentados no 
transcurso de atividades realizadas em seu interior. 

25.1. Identificar, nas proximidades do Parque, os locais que dispõem de soros 
antiofídicos e pólos de atendimento de acidentes com animais peçonhentos e 
divulgar essa informação entre os funcionários e pesquisadores. 

25.2. Adquirir e manter no Parque kit de primeiros socorros, que deve conter, no 
mínimo, os seguintes produtos: água oxigenada, água sanitária, álcool, algodão, 
aspirina, paracetamol, bicarbonato, bolsa de água quente, bolsa de gelo, 
esparadrapo, gase esterilizada, mercuriocromo, pinças, seringas descartáveis e 
tônico cardíaco. 

25.3. Definir ações preventivas e corretivas para o caso de ocorrência de acidentes 
potenciais associados às estradas, dutos e ferrovias, em conjunto com as 
instituições responsáveis. 

26. Identificar e informar os usuários em geral dos riscos potenciais de acidentes no 
interior do Parque e de como proceder. 

27. Realizar o registro de todos os acidentes que ocorrerem no interior do Parque. 

Funcionamento do Conselho Consultivo do Parque 

28. Manter o funcionamento do Conselho Consultivo de apoio à gestão do Parque – 
CONPARNA Jurubatiba, presidido pelo seu chefe, conforme o disposto nº. Art. 29 da 
Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, atentando para o seu regimento interno. 
Segundo o Decreto nº 4.340/02, que regulamenta o SNUC, e o Regimento Interno do 
CONPARNA Jurubatiba, ao Conselho Consultivo compete: 

– O acompanhamento da elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo 
da UC, quando couber, garantindo o seu caráter participativo. 

– A integração do Parque com as demais UC’s e espaços territoriais especialmente 
protegidos e com o seu entorno. 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Agosto / 2020 E4-99 
 

– O esforço para a compatibilização dos interesses dos diversos segmentos sociais 
relacionados com a UC. 

– A formulação de parecer sobre a contratação e dispositivos do termo de parceria 
com uma OSCIP, na hipótese de gestão compartilhada da UC. 

– O acompanhamento da gestão por OSCIP e recomendação da rescisão do termo 
de parceria, quando constatada irregularidade. 

– A manifestação sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na 
UC, em seu Entorno, mosaicos ou corredores ecológicos. 

– A proposição de diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação 
com a população do entorno ou do interior do Parque, até efetuar-se a 
regularização fundiária. 

– A formulação de propostas relativas à gestão do Parque. 

– A discussão e a proposição de programas e ações prioritárias para o Parque e sua 
Região. 

– A participação nas ações de planejamento do Parque. 

– A supervisão, avaliação e emissão de parecer sobre as ações desenvolvidas no 
Parque e na sua Região. 

29. Realizar as atividades de atribuição da Presidência do Conselho, conforme disposto 
no Regimento Interno. 

29.1. Elaborar e manter atualizado um calendário de atividades do Conselho 
Consultivo do Parque, incluindo as datas das reuniões ordinárias de cada ano, 
programadas durante a primeira reunião ordinária de cada ano. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O calendário deverá estar disponível na Sede do Parque e ser distribuído 
entre os conselheiros. 

➢ O funcionamento do Conselho deverá estar de acordo com o seu Regimento 
Interno. 

➢ O Chefe do Parque deverá convocar os membros para as reuniões 
ordinárias que deverão ser realizadas a cada bimestre. 

➢ O Chefe do Parque deverá convocar reuniões extraordinárias em um prazo 
máximo de 10 dias, sempre que solicitadas por maioria simples dos 
membros do Conselho, mediante exposição dos motivos. 

➢ Deverá ser criada uma rede de comunicação permanente entre os membros 
do Conselho Consultivo, preferencialmente através da internet. 

➢ As reuniões do Conselho deverão ser públicas, com pauta preestabelecida 
no ato da convocação dos conselheiros, e realizadas nas dependências do 
Parque. 

➢ As reuniões do Conselho deverão ser divulgadas localmente de modo a 
permitir a presença da população interessada. 
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Administração 

30. Completar o quadro funcional do Parque de modo a atender as suas necessidades, 
sendo considerado necessário para a implementação do Parque o pessoal previsto no 
QUADRO 4.8. 

Norma(s) específica(s) 

➢ Os funcionários necessários para completar o quadro funcional do Parque poderão 
ser oriundos de concursos públicos, da redistribuição de funcionários do ICMBio, 
de outros órgãos públicos federais ou ainda de convênios e parcerias através das 
quais funcionários podem ser cedidos por concessionários, prefeituras, ONGs e 
outras organizações, desde que estejam legalizados através de parceria formal, 
estando subordinados á chefia do Parque 

QUADRO 4.8 – Quadro de pessoal atual e desejado para o Parque 

Cargo/Função 
Quantidade 

Setor 
Vínculo 

Institucional/Procedência Atual Desejada 

Chefe do Parque 01 01 Técnico/Admistrativo ICMBio 

Analista Ambiental 02 08 Técnico ICMBio 

Analista Administrativo 01 02 Técnico ICMBio 

Técnico Ambiental 00 12 Proteção ICMBio 

Técnico Administrativo 00 04 Administrativo ICMBio 

Auxiliar de Serviços Gerais 00 08 Administrativo Contratação de serviços 

Chefe da Brigada 01 01 Proteção ICMBio 

Brigadistas 06 20 Proteção ICMBio / PREVFOGO 

Vigilantes 03 48 Proteção Contratação de serviços 

Técnico de Nível Superior Especialista em 
Educação Ambiental 

00 04 Educação Ambiental Contratação de serviços 

Estagiários para o Programa de Educação 
Ambiental 

00 10 Educação Ambiental 
Convênios com instituições de 
ensino e pesquisa 

Técnico Nível superior em Turismo 00 02   

Técnico de Nível Superior Especialista em 
Comunicação Social Comunitária 

00 01 Administrativo Contratação de serviços 

 

30.1. Manter e ampliar a contratação dos serviços temporários para atender 
demandas específicas, tais como: manutenção e limpeza das instalações, 
vigilância patrimonial, manutenção de equipamentos e rede de informática e 
manutenção de veículos, entre outros. 

31. Estabelecer e implantar um Programa de estágios e voluntariado para o Parque. 

31.1. Firmar convênio com instituições de ensino, estabelecendo as condições para a 
realização de estágios no Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverá ser realizado um termo de cooperação técnica/convênio com as 
instituições a que os estagiários estejam vinculados, seguindo-se os 
procedimentos padrões para esta finalidade. 

31.2. Inscrever o Parque Nacional de Jurubatiba no Programa Nacional de 
Voluntariado em Unidades de Conservação, da Secretaria de Biodiversidade e 
Florestas do Ministério do Meio Ambiente. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O serviço voluntário a ser desenvolvido no Parque deverá ter seu 
planejamento e operação, incluindo sua divulgação, apoiados pelo Programa 
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Nacional de Voluntariado em Unidades de Conservação, sob a 
responsabilidade da Diretoria de Áreas Protegidas, da Secretaria de 
Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. 

➢ O trabalho voluntário no Parque deverá ser desenvolvido com base na Lei 
nº 608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário, no 
Decreto nº. 4.519/02, que autoriza o emprego de voluntários em UC’s 
federais, e na Portaria do MMA nº. 19/05, que dispõe sobre a criação do 
Programa de Voluntariado em UC’s. 

31.3. Oferecer vagas para estagiários e voluntários, e identificar meios para que 
desenvolvam atividades ligadas à educação ambiental, integração com a 
comunidade do entorno e atendimento ao público; atividades de pesquisa; 
atividades de alimentação da base de dados do sistema de monitoramento; 
apoio à administração de arquivos; organização de documentos e dos acervos; 
manutenção de trilhas e caminhos, entre outras atividades. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Os estagiários e voluntários poderão acompanhar projetos de pesquisa 
desenvolvidos no Parque, quando houver necessidade e quando for de 
interesse do pesquisador responsável. 

➢ O Parque deverá designar um dos funcionários para coordenar o trabalho 
dos voluntários. 

➢ O voluntariado a ser desenvolvido no Parque deverá estar de acordo com a 
Lei Federal nº. 9.608/98, atentando para a necessidade do voluntário de 
firmar o termo de adesão antes do início do trabalho. Além dessa Lei, o 
voluntariado deverá estar de acordo com o Decreto nº. 4.519/02, que 
autoriza o emprego de voluntários em UC’s federais, e na Portaria do MMA 
nº. 19/05, que dispõe sobre a criação do Programa de Voluntariado em UC’s. 

➢ O voluntariado deverá ser desenvolvido no Parque com base no diagnóstico 
das potencialidades e necessidades do Parque, a fim de que se recrutem 
voluntários para atividades que sejam realmente necessárias e que estejam 
claramente delineadas como funções e tarefas a serem executadas. 

➢ O Parque poderá estabelecer convênios e parcerias tanto para garantir o 
suprimento de voluntários ou estagiários, quanto para garantir a 
disponibilidade de recursos financeiros, bem como para a manutenção do 
voluntariado na Unidade. 

➢ O recrutamento, a seleção, a capacitação e a integração de voluntários ao 
programa somente deverão ser realizados após o planejamento e a 
descrição de suas atividades de maneira clara e objetiva. 

➢ A divulgação do voluntariado no Parque deverá ser realizada de acordo com 
as oportunidades existentes. No caso de serem necessários vários 
voluntários e de diferentes áreas do conhecimento, o Parque deverá realizar 
uma divulgação mais ampla, utilizando-se dos meios de comunicação como 
internet, folhetos, mala direta, anúncios, imprensa e contatos diretos nas 
universidades e grupos afins. Se poucos voluntários são necessários, a 
divulgação deverá ser mais pontual e voltada ao perfil desejado do 
voluntário. 
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➢ O Parque, mais especificamente o coordenador do voluntariado, deverá 
acompanhar periodicamente a realização dos trabalhos, de acordo com o 
plano de atividades, fazendo a avaliação e a identificação dos pontos 
positivos e negativos que necessitem de melhoria, tanto no trabalho do 
voluntário (a) como no trabalho da Unidade. 

31.4. Articular ações conjuntas com a APAJ, que já possui um cadastro de voluntários 
interessados em colaborar com o Parque. 

32. Elaborar o Regimento Interno do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O Regimento Interno deverá contemplar as normas administrativas do Parque, seu 
horário de funcionamento, atribuições dos diferentes setores, perfil das funções do 
organograma, rotina de fiscalização, normas de pesquisa, estágios e voluntariado 
e ocupação das instalações (sede administrativa, centro educativo, alojamento e 
outras dependências). 

➢ O Regimento Interno deverá ser elaborado pela administração do Parque com a 
participação do seu Conselho Consultivo. 

➢ O estabelecimento do Regimento Interno deverá ser aprovado com portaria do 
presidente do ICMBio. 

➢ No Regimento Interno deverão ser definidas as normas de conduta de entrada e 
permanência, bem como de realização de atividades temporárias e permanentes 
no Parque. 

Cooperação Interinstitucional 

33. Estabelecer e/ou formalizar parcerias de apoio ao Parque. 

33.1. Estabelecer parceria ou Termo de Cooperação com as prefeituras de Quissamã, 
Carapebus e Macaé, para apoio na execução de atividades de fiscalização, 
segurança, controle, prevenção e combate a incêndios, educação ambiental e 
uso público. 

33.2. Formalizar parceria com a ONG Amigos do Parque Nacional de Jurubatiba - 
APAJ para colaboração permanente em atividades de captação de recursos, 
execução de projetos, cadastro de voluntários e outras tantas que sejam 
oportunas. 

33.3. Formalizar parceria com o CEFET – Campos para apoio de atividades de 
educação ambiental e capacitação, principalmente na área de turismo. 

33.4. Estabelecer parceria com o comando da base Aero-Naval S. Pedro da Aldeia 
para que seja realizado um sobrevôo mensal, com a participação do chefe do 
parque, visando contribuir para a fiscalização do parque. 

33.5. Estabelecer parceria com a TRANSPETRO e/ou com a PETROBRAS para a 
manutenção do sobrevôo bimestral, visando obter o apoio para as atividades de 
fiscalização, controle e monitoramento. 
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Gestão financeira 

34. Captar recursos financeiros para o gerenciamento do Parque com base na 
identificação das possíveis fontes de financiamento. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Os recursos obtidos pelo Parque mediante a cobrança de taxa de visitação e 
outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da própria UC 
serão aplicados segundo os critérios estabelecidos pelo Decreto 4.340/02. 

34.1. Criar uma câmara técnica no Conselho Consultivo do Parque de apoio à 
captação de recursos para a implementação do Plano de Manejo, e para auxiliar 
a elaboração de propostas para financiamento de projetos específicos. 

Licenciamento ambiental 

35. Participar dos processos de licenciamento propostos pelo órgão ambiental estadual 
responsável, acompanhando a aplicação de recursos de medidas compensatórias e 
de condicionantes de licenciamentos da instalação de empreendimentos na Região da 
UC. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Os funcionários do Parque deverão subsidiar e acompanhar os processos de 
licenciamento ambiental, junto à DILIC, DIREC e DIREF, cujas atividades 
apresentem interface com o Parque. 

➢ Quando o empreendimento afetar o Parque ou a sua área de Entorno, o 
licenciamento ambiental só poderá ser concedido mediante autorização do órgão 
responsável por sua administração e o Parque deverá ser um dos beneficiários da 
compensação ambiental, conforme disposto na Lei nº 9.985/00. 

Sistema de Informação Geográfica 

36. Implantar o SIG no Parque, para compartilhamento de informação em base única, 
como suporte para o planejamento e monitoramento contínuo da UC. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O Chefe do Parque deverá treinar funcionário ou contratar especialista habilitado 
para realizar essa atividade, visto que as informações deverão ser 
georreferenciadas em ambiente SIG, seguindo modelo de dados definidos pelo 
ICMBio, em formato Shapefile (SHP) para os dados vetoriais, Microsoft Access para 
o Banco de Dados e Goetiff para imagens. 

➢ Este sistema deve estar de acordo com o definido no programa de monitoramento 
do Parque, considerando-se os parâmetros a serem selecionados, os indicadores 
de desempenho da qualidade ambiental, e da satisfação dos visitantes. 

Zona de Amortecimento 

37. Viabilizar a aprovação da Zona de Amortecimento e suas normas por meio de um 
instrumento legal. 
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37.1. Articular junto à DIREP a viabilização da aprovação técnica da proposta de Zona de 
Amortecimento apresentada no Anexo I do Encarte 2 do Plano de Manejo do Parque 
Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A Diretoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral deverá participar de 
qualquer ajuste que seja feito na proposta, bem como o conselho consultivo do 
Parque. 

 

4.7.1.2. – Ações Gerenciais Gerais Externas 

4.7.1.2.1. – AGGE Proteção e Manejo 

1. Implementar externamente o Programa de Fiscalização e Controle a ser 
estabelecido para a proteção do Parque e da área de seu Entorno. 

1.1. Realizar operações de fiscalização e controle na Região da UC visando o 
cumprimento da legislação ambiental pertinente, priorizando os seguintes 
aspectos: 

– Combate à caça e coleta indiscriminada de recursos naturais. 

– Combate ao desmatamento, principalmente das cabeceiras de tributários dos 
corpos d’água, em especial a bacia de contribuição das lagoas: de Cabiúnas 
(Jurubatiba), Comprida, Carapebus, Paulista e Preta. 

– Ordenamento do uso dos corpos d’água para várias finalidades (p.ex. 
captação, lançamento de efluentes e drenagens). 

– Orientação quanto ao uso do fogo nas propriedades do entorno. 

– Orientação quanto ao uso de agrotóxicos e outros insumos agrícolas nas 
propriedades do entorno. 

– Cumprimento de exigências ambientais e legislação relativas às Áreas de 
Preservação Permanente e Reservas Legais. 

2. Verificar o cumprimento, por parte das propriedades vizinhas (rurais e/ou urbanas), 
das normas ambientais e de uso e ocupação do solo. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A fiscalização atentará para os aspectos na legislação pertinente e nos Planos 
Diretores Municipais. 

➢ A fiscalização terá, sempre que possível, uma abordagem educativa e de 
orientação. 

➢ A Região da UC deverá ser percorrida por uma equipe de fiscalização com 
freqüência, no mínimo, mensal. 

➢ A fiscalização deverá utilizar as estradas e os caminhos existentes e o ancoradouro 
da margem da Lagoa de Carapebus. 
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3. Incentivar a criação de RPPNs, corredores ecológicos e outras UC’s na Região da UC, 
visando proteger remanescentes de matas de restinga e de tabuleiros, além de áreas 
úmidas brejosas e paludosas. 

3.1 Apoiar a criação de UCs municipais planejadas pelas Prefeituras de Carapebus 
e Quissamã para a proteção das áreas de terraços marinhos e remanescentes 
de Matas de Tabuleiro (PNM dos Terraços Marinhos), assim também como da 
Lagoa da Ribeira e seu entorno. 

4. Divulgar o Roteiro Metodológico do IBAMA (2004) para a elaboração de Plano de 
Manejo para RPPNs. 

5. Estabelecer um Programa para Criação e Efetivação das Reservas Legais nas 
propriedades localizadas na Área de Entorno da UC. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O programa deverá divulgar as normas e legislações pertinentes para o 
estabelecimento de Reservas Legais. 

➢ Este programa deverá ser viabilizado através de parceria com Universidades e 
Instituições similares, dentro da proposta de realização de atividades de extensão, 
observando-se os corredores ecológicos e as áreas prioritárias para a 
conectividade de fragmentos. 

➢ O Ministério Público poderá ser convocado para efetuar um Termo de Ajustamento 
de Conduta – TAC entre os proprietários rurais e o ICMBio, para fins de 
regularização da situação, face ao Código Florestal, sempre que necessário. 

6. Implementar o Programa de Prevenção e Combate a incêndios florestais a ser 
estabelecido para a proteção do Parque e da sua Região. 

7. Estabelecer parceria para a implantação de um Programa de Recuperação da 
Vegetação Ciliar. 

7.1. Apoiar a recomposição das margens de corpos d’água com espécies vegetais 
nativas com o objetivo de restaurar a composição original. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essa atividade deverá ser desenvolvida com o apoio do ICMBio, das 
prefeituras municipais, instituições de pesquisa e SERLA. 

➢ A captação de recursos necessários para essa atividade poderá ser 
intermediada pelo ICMBio no que se refere aos fundos ambientais existentes 
no MMA. 

➢ Na Lagoa de Carapebus deverá ser realizado projeto específico integrado 
entre as partes da Lagoa fora do Parque e no seu interior. 

7.2. Apoiar e envolver os proprietários nas ações de recuperação e proteção das 
áreas de preservação permanente. 

7.3. Informar os proprietários das áreas de preservação permanente do seu status de 
proteção e da necessidade de sua recuperação e manutenção. 

Norma(s) específica(s): 
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➢ Essa atividade deverá ser desenvolvida pela equipe de fiscalização com 
apoio da equipe de educação ambiental. 

8. Ordenar e controlar o uso de bugres pelo cômoro da praia em frente aos balneários 
de Carapebus, João Francisco e Visgueiro. 

 

4.7.1.2.2. – AGGE Conscientização Ambiental 

1. Implementar a extensão do Programa de Educação e Interpretação Ambiental a ser 
estabelecido para o Parque em seu Entorno, priorizando a divulgação, a promoção e a 
valorização de serviços ambientais da Unidade de Conservação e contemplando, 
especialmente, os proprietários rurais, moradores urbanos, alunos de escolas locais e 
visitantes da Região do Parque. 

2. Promover campanhas, direcionadas aos produtores rurais da Região da UC, quanto à 
prevenção de danos ambientais, reciclagem do lixo, aproveitamento de resíduos 
orgânicos oriundos das culturas e manejo adequado de insumos agrícolas e suas 
embalagens. 

3. Desenvolver atividades educativas e preventivas de incêndios na Região da UC. 

3.1. Orientar os agricultores quanto à prática de queimadas, enfatizando os danos 
que a mesma acarreta ao meio ambiente, reiterando a necessidade de 
solicitarem licença, com antecedência, ao IEF para procederem às queimadas. 

3.2. Fazer gestão no órgão de extensão rural para divulgação dos procedimentos 
necessários no uso das queimadas, bem como outras técnicas alternativas ao 
uso do fogo. 

3.3. Solicitar à EMBRAPA e ao PREVFOGO que procedam ao fornecimento de 
folhetos informativos sobre o correto uso do fogo, bem como de normas para a 
realização de queimadas fazendo divulgação dos mesmos na Região da UC. 

4. Desenvolver campanhas direcionadas às propriedades rurais para a conscientização 
da necessidade da recomposição das margens de todos os cursos d’água. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas campanhas deverão ocorrer no âmbito do Programa de Recuperação da 
Vegetação Ciliar. 

➢ Desenvolver materiais educativos relativos à importância da recuperação e 
manutenção das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal para a 
conservação da biodiversidade 

5. Desenvolver materiais educativos sobre a atividade de caça e pesca, além de outros 
usos de recursos naturais na Área de Entorno do Parque. 

6. Desenvolver materiais de divulgação de práticas de saneamento básico, disposição e 
armazenamento de lixo. 

7. Realizar reuniões periódicas com as comunidades da Região da UC, abordando temas 
específicos de interesse do Parque. 

Norma(s) específica(s): 
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➢ As reuniões devem coincidir com os eventos comemorativos locais, para atingir o 
maior público possível. 

8. Produzir e distribuir cartilha com a legislação ambiental aplicável à UC e sua área de 
Entorno. 

8.1. Reunir e sintetizar a legislação ambiental pertinente necessária à composição de 
tal cartilha. 

9. Realizar oficinas na região para formar multiplicadores de educação ambiental, 
visando a indução do desenvolvimento de projetos ambientais pertinentes nas escolas 
da Região da UC. 

10. Identificar, apoiar e participar de eventos educativos na Região da UC. 

 

4.7.1.2.3. – AGGE Integração Externa / Alternativas de Desenvolvimento 

 Ação XI – Estabelecer e implementar um Programa de Integração Externa / 
Alternativas de Desenvolvimento 

• Objetivo Geral: 

Minimizar conflitos institucionais e reforçar a comunicação e a integração da Unidade 
com as comunidades da Região da UC. 

• Objetivos específicos: 

- Promover o uso adequado dos recursos naturais na Região da UC. 

- Estimular o desenvolvimento de estudos sobre questões concretas de manejo nas 
às instituições de ensino, pesquisa e extensão atuantes na região. 

- Minimizar ingerências institucionais no manejo do PN. 

- Apoiar projetos de pesquisa e de desenvolvimento que favoreçam a integração das 
populações locais às atividades conservacionistas. 

- Minimizar pressões econômicas pela exploração turística no interior do Parque. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de projetos apoiados. 

- Número de palestras oferecidas por mês. 

- Número de pessoas envolvidas em atividades promovidas pelo ICMBio, por 
semestre. 

- Número de parcerias formalizadas. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

1. Criar o setor de Integração Externa do Parque, que deverá ser coordenado por um 
analista ambiental a ser designado pelo Chefe do Parque. 
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2. Criar uma câmara técnica junto ao conselho consultivo, para elaborar, estabelecer 
parcerias e implantar o Programa de AGGE Integração Externa / Alternativas de 
Desenvolvimento, que deverá ser presidida pelo Chefe do setor de Integração Externa 
do Parque. 

3. Incentivar e apoiar o desenvolvimento do Sub-Programa Jurubatiba Sustentável, 
resultante do acordo entre a Prefeitura de Macaé e o Ministério Público Federal para o 
Balneário Lagomar na Região da UC. 

4. Fazer gestões junto às Prefeituras de Macaé, Carapebus e Quissamá, para a criação 
de comitês legais de gestão, nos balneários do Lagomar, Praia de Carapebus, Praia 
de João Francisco e Praia do Visgueiro. O objetivo destes comitês é viabilizar ações 
que proporcionem alternativas de desenvolvimento sustentável local, integrando o PN 
às populações e região do entorno. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Este comitê local gestor deverá ser constituído por representante da prefeitura 
municipal, um representante do PN (da equipe técnica do ICMBio) um conselheiro 
do CONPARNA e representação de moradores dos balneários. 

5. Desenvolver um sub-programa voltado para Melhoria de Práticas Agropecuárias 
nas propriedades rurais da Região da UC. 

6. Desenvolver sub-programa de Monitoramento e Ordenamento da Atividade 
Pesqueira para a Lagoa de Carapebus. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Esse sub-programa deverá ser integrado ao projeto específico de recuperação da 
vegetação ciliar da Lagoa de Carapebus, dentro do Programa de Recuperação da 
Vegetação Ciliar e, também, juntamente com a aplicação do TAC em relação às 
atividades pesqueiras. 

7. Acompanhar a implementação do Programa de Gerenciamento Costeiro nos 
municípios da Região da UC. 

8. Estabelecer ou formalizar parcerias com instituições (Embrapa, Emater, universidades, 
secretarias municipais de meio ambiente, agricultura e pesca, turismo, educação e 
planejamento, entre outras), organizações não-governamentais, empresas 
(PETROBRAS, Transpetro, Cedae) e outros setores organizados da sociedade para 
apoio às ações de proteção ambiental na Região da UC. 

9. Compatibilizar o Programa de Uso Público a ser implantado no Parque com os 
projetos/programas municipais de turismo para a Região da UC. 

10. Incentivar o desenvolvimento do turismo histórico-cultural na Região da UC, 
aproveitando-se todo potencial que essa região oferece, incluindo-se os projetos das 
prefeituras de Quissamã, Carapebus e Macaé. 

 

4.7.1.2.4. – AGGE Pesquisa e Monitoramento 

1. Incentivar a realização de pesquisas voltadas para a identificação de alternativas de 
desenvolvimento ambientalmente sustentável, envolvendo de modo participativo as 
comunidades da Região da UC, com vistas à sua inclusão social. 
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2. Incentivar a realização de pesquisas que subsidiem a recuperação/restauração de 
áreas degradadas e recomposição vegetal e paisagística na Região da UC. 

3. Incentivar estudos no âmbito do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, 
visando a localização e proteção de sítios arqueológicos e/ou histórico culturais na 
Região da UC. 

4. Promover, em conjunto com os órgãos competentes, o monitoramento qualitativo e 
quantitativo dos corpos d’água, com ênfase naqueles pertencentes às bacias que 
drenam para o interior do Parque. 

5. Implementar, através de parcerias com universidades, organizações de pescadores 
locais e prefeituras municipais, um Programa de Monitoramento e Ordenamento da 
Atividade Pesqueira para os corpos d’água da Região da UC com influência no PN. 

6. Implementar, através de parcerias com universidades, Emater, Embrapa, Prefeituras 
Municipais e Organizações de Produtores Locais, um Programa de Melhoria das 
Atividades Agropecuárias para as propriedades rurais da Área de Entorno do PN. 

7. Criar e implementar Câmaras Técnicas junto ao CONPARNA para apoio às ações de 
pesquisa e monitoramento. 

 

4.7.1.2.5. – AGGE Operacionalização Externa 

1. Exigir cumprimento da legislação vigente com relação à obrigatoriedade de consulta 
ao IBAMA, para que todo e qualquer licenciamento na Área de Entorno do Parque seja 
enviado para parecer da Chefia do Parque. 

2. Acompanhar as condicionantes de licenciamento de empreendimentos que sejam 
propostos para a Área de Entorno do Parque. 

3. Acompanhar o cumprimento das medidas mitigadoras constantes nas licenças de 
implantação e operação de empreendimentos na Área de Entorno do Parque. 

4. Acompanhar a aplicação de recursos oriundos de medidas compensatórias destinados 
ao Parque ou à sua Região. 

5. Acompanhar o Processo de Regularização Fundiária do PN com vistas à sua 
implementação no menor tempo possível. 

6. Sinalizar a chegada ao Parque nas Rodovias RJ-178, a partir do trevo de Macaé; na 
RJ-106, a partir de Cabiúnas; na RJ-182, antes do Centro de Carapebus, na Estrada 
da Praia de Carapebus e na RJ 196, em Quissamã até a praia de João Francisco. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A sinalização deverá ser do tipo informativa e estar de acordo com os padrões 
estabelecidos pelo ICMBio. 

7. Sinalizar o limite do PN junto ao Balneário Praia de Carapebus, na Lagoa de 
Carapebus, junto ao Balneário Praia de João Francisco, nas Lagoas de Piripiri I e II, e, 
também, junto ao Balneário do Visgueiro, nas Lagoas do Robalo e do Visgueiro, e 
limite junto ao Farol da Marinha. 

No QUADRO 4.9 apresenta-se o enquadramento das áreas de atuação por programas 
temáticos, das Ações Gerenciais Gerais. 
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QUADRO 4.9 – Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais por Programas Temáticos 

Ações Gerenciais Gerais Internas 

Proteção e Manejo Pesquisa e Monitoramento Educação e Interpretação Ambiental Visitação Operacionalização Interna 

Ação I – Estabelecer e implementar o 
Programa de Fiscalização e Controle 

Ação VI – Elaborar e implantar o 
Programa de Pesquisa Científica 

Ação VIII – Estabelecer e implantar o 
Programa de Educação e Interpretação 
Ambiental 

Ação IX – Elaborar e Implementar o 
Programa de Uso Público 

Ação X – Estabelecer e implantar o 
Programa de Operacionalização 

1. Dotar o Parque de 48 vigilantes para 
realizar atividades de fiscalização e controle 
em toda sua extensão e perímetro. 

1. Criar o setor de pesquisa do Parque, que 
deverá ser coordenado por um analista 
ambiental a ser designado pelo Chefe do 
Parque. 

1. Criar o setor de Educação Ambiental do 
Parque, que deverá ser coordenado por um 
analista ambiental a ser designado pelo 
Chefe do Parque. 

1. Elaborar o detalhamento e projetos 
específicos referentes ao Programa de Uso 
Público 

1. Promover ações para subsidiar a 
regularização fundiária do Parque, visando a 
sua efetiva implantação, inclusive 
desenvolvimento de Projeto Específico 
Detalhado da Situação Fundiária. 

1.1. Alocar na equipe de fiscalização e 
controle 4 técnicos /Analistas ambientais do 
ICMBio, conforme apresentado no quadro 
de pessoal desejado para o Parque, incluído 
no Programa de Operacionalização Interna. 

2. Criar uma câmara técnica junto ao 
conselho consultivo, para elaborar e 
implantar o Programa de Pesquisa do 
Parque, que deverá ser presidida pelo Chefe 
do setor de pesquisa. 

2. Criar uma câmara técnica junto ao 
conselho consultivo, para elaborar, 
estabelecer parcerias e implantar o 
Programa de Educação e Interpretação 
Ambiental, que deverá ser presidida pelo 
Chefe do setor de Educação Ambiental do 
Parque. 

2. Criar uma câmara técnica junto ao 
conselho consultivo, que deverá ser 
presidida pelo Chefe do setor de Educação 
Ambiental do Parque para elaborar, 
estabelecer parcerias e acompanhar a 
implantação das atividades previstas no 
âmbito deste Plano de Manejo. 

2. Fazer gestão junto a Coordenadoria Geral 
de Regularização Fundiária para a 
realização do levantamento fundiário na 
área do Parque, com o objetivo de 
identificar, caracterizar e definir os limites 
físicos dos imóveis e ocupações existentes 
na UC. 

2. Implantar, no Parque, Alojamento e Infra-
estrutura de apoio às atividades de 
fiscalização e controle, inclusive 
equipamentos, oferecendo condições 
adequadas para sua realização, visando 
atender aos servidores do Parque e aos 
eventuais colaboradores. 

3. Formalizar parceria entre instituições de 
ensino e pesquisa e o Parque, para apoio à 
realização de pesquisas de interesse da 
proteção e manejo da biodiversidade em 
ecossistemas litorâneos. 

3. Dotar o Parque de infra-estrutura 
adequada para a implantação do Programa 
nos dois núcleos de visitação e no centro de 
visitantes, previstos neste PM. 

3. Desenvolver e detalhar o Sub-Programa 
de Turismo no Parque com base nos seus 
atrativos naturais e histórico-culturais, com o 
objetivo geral de incentivar o seu 
desenvolvimento com base na conservação 
e contribuir para sustentabilidade da 
Unidade e da Região. 

3. Fazer gestão na DIPI para que seja feita a 
revisão dos limites do Parque, com base no 
Decreto de Criação, visando esclarecer 
demandas nos balneários de Carapebus, 
João Francisco e Visgueiro. 

2.1. Implantar 5 guaritas com portarias em 
pontos estratégicos para a proteção do 
Parque, nas vias de acesso a este: uma na 
Estrada de Ubatuba; uma na Estrada 
Quissamã-Visgueiro; uma na Estrada de 
João Francisco; uma na Estrada da 
Estivinha; uma na Estrada da Praia de 
Carapebus; uma na Estrada junto á Lagoa 
de Cabiúnas (Jurubatiba), conforme detalhe 
do item Zoneamento deste PM. 

4. Estabelecer novas parcerias com 
instituições de pesquisa, entre elas o 
CEFET de Campos e a UENF, para o 
desenvolvimento de projetos no interior do 
Parque. 

4. Dotar o Parque de equipe especializada 
em atividades de educação ambiental, 
conforme detalhado no quadro de pessoal 
do Programa de Operacionalização. 

3.1. Desenvolver projeto específico para 
implantar, no Parque, a infra-estrutura 
mínima de equipamentos e serviços para a 
realização de atividades turísticas e 
recreativas, previstas na Zona de Uso 
Intensivo na Lagoa da Garça e da Bezerra, 
na Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba) e no 
Borboletário. 

4. Elaborar e implantar projeto de 
demarcação do Parque, visando aumentar a 
sua proteção contra possíveis ameaças 
como a expansão da atividade 
agrocanavieira e da pecuária em direção ao 
interior do Parque, e facilitar as atividades 
de fiscalização e controle, principalmente 
nos limites do Parque com os “balneários 
urbanos”.. 

2.2. Implantar guaritas em pontos 
estratégicos para a proteção do Parque, nas 
vias de acesso a este sendo: uma na saída 
do Balneário do Visgueiro; uma na saída do 
Balneário de João Francisco; uma no 
encontro do limite do Parque com a Estrada 
da Estivinha; uma na entrada do Balneário 
de Carapebus. 

5. Atualizar e manter o cadastro de todas as 
pesquisas (projetos e sub-projetos) 
realizadas e daquelas em andamento no 
Parque, incluindo o nome do pesquisador 
responsável, a instituição de origem e as 
formas de contatos (telefone, endereço para 
correspondência postal e endereço 
eletrônico). 

5. Capacitar e treinar a equipe de Educação 
Ambiental a ser constituída por: 
funcionários, técnicos, voluntários, parceiros 
e estagiários, para atuarem na 
implementação do Programa de Educação e 
Interpretação Ambiental, identificados nas 
instituições que desenvolvem atividades na 
região do Parque. 

3.1.1. Desenvolver projeto específico para a 
construção de um borboletário para a 
realização de visitação e pesquisa e buscar 
financiadores para a sua implantação e 
manutenção. 

5. Concluir a implantação de cercas em todo 
o perímetro do Parque. 

2.3. Implantar postos de fiscalização em 
pontos estratégicos para a proteção do 
Parque, em acessos a este sendo: um no 
encontro da Estrada da Capororoca com a 
Trilha do Canto do Joaquim e um no ponto 
de encontro do limite do Parque com a 
Trilha da Fazenda São Lázaro. 

6. Solicitar, aos pesquisadores, cópias de 
todas as teses, dissertações, monografias e 
publicações geradas a partir das pesquisas 
realizadas no Parque e disponibilizá-las na 
Sede do mesmo. 

6. Estabelecer convênio com a 
UFRJ/NUPEM/IB para execução de 
atividades de educação ambiental e de 
visitação de cunho científico e educativo no 
Parque Nacional, inclusive no âmbito do 
Projeto EcoLagoas e do PELD, formalizando 
assim parcerias que já existem 
informalmente. 

3.2. Dotar o Parque de pessoal qualificado 
para a implementação do Sub-Programa de 
Turismo, conforme indicado no Programa de 
Operacionalização. 

6. Retirar as cercas internas existentes.  
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2.4. Implantar porteiras em pontos 
estratégicos para a proteção do Parque, em 
acessos a este sendo: uma junto ao Farol; 
uma no ponto de encontro do início da 
Estrada da Capororoca com o limite do 
Parque; uma no final da Trilha que sai da 
Lagoa de Carapebus, no seu ponto de 
encontro com o limite do Parque; uma no 
ponto de encontro do limite do Parque com 
a Trilha da Casa da Pedra. 

7. Completar registro de todas as pesquisas 
já realizadas no Parque desde a sua 
criação. 

7. Dotar o Programa de material educativo 
para as atividades de educação ambiental. 

3.3. Promover a capacitação dos recursos 
humanos visando o seu aperfeiçoamento na 
gestão das atividades do Sub-Programa de 
Turismo. 

7. Delimitar e demarcar a faixa de servidão 
das estradas que atravessam o Parque, com 
GPS de precisão. 

3. Definir rotas para a fiscalização, visando 
cobrir todas as áreas do Parque. 

8. Levantar registros das pesquisas e 
estudos realizados no Parque no período 
anterior ao ano 2000. 

7.1. Confeccionar folhetos 
informativos/educativos voltados para a 
questão de incêndios florestais, abordando 
particularidades da cultura local, como, por 
exemplo, os incêndios acidentais 
decorrentes da queima da cana-de-açúcar e 
da extração do mel, além de incluir as 
principais leis que abordam este assunto. 

3.3.1. Treinar a equipe oferecendo 
oportunidades para a realização de cursos. 

8. Fazer gestões para a aquisição por parte 
do IBAMA da fazenda Bom Retiro para 
posterior incorporação á área do Parque. 

4. Planejar a rotina de fiscalização para o 
Parque, escalando equipes diárias, 
avaliando permanentemente o esquema 
adotado. 

9. Solicitar aos pesquisadores ou 
instituições responsáveis cópias das 
pesquisas e estudos realizados no Parque 
no período anterior ao ano 2000. 

7.2. Confeccionar folhetos 
informativos/educativos sobre o 
aprisionamento de animais silvestres e 
sobre a extração de plantas ornamentais, 
incluindo informações sobre como a 
legislação ambiental aborda o problema. 

3.3.2. Incentivar a participação da equipe 
em seminários, oficinas e congressos 
voltados para o ecoturismo e unidades de 
conservação. 

9. Definir os limites do Parque em relação 
ao espaço aéreo. 

5. Elaborar relatório mensal de atividades, 
apresentando os principais fatos e 
ocorrências, de forma a permitir uma 
avaliação mais completa da efetividade da 
fiscalização. 

10. Incentivar a realização de pesquisas 
básicas e aplicadas no Parque, visando 
subsidiar a proteção e o manejo da UC. 

8. Articular com as instituições vinculadas ao 
PELD o acesso ao arquivo visual sobre o 
ambiente físico e biótico, produzido para 
divulgação e utilização como material 
didático. 

3.4. Desenvolver projeto específico para a 
avaliação da viabilidade de implantação de 
sistema de arrecadação, através de 
cobrança de ingresso. 

9.1. Desenvolver estudo técnico específico 
para delimitação do espaço aéreo do 
Parque, conforme o Art. 7 do Decreto nº 
4340/2002, de regulamentação da Lei nº 
9.985/00. 

6. Elaborar relatório anual de atividades do 
Programa, cujo objetivo é o de apresentar 
as principais informações dos relatórios 
mensais. 

11. Incentivar a realização de pesquisas 
básicas, visando à identificação, 
quantificação/qualificação dos principais 
componentes dos ecossistemas presentes 
no Parque, dos principais agentes ou ações 
causadores de distúrbios. 

9. Distribuir material informativo/educativo 
para os educadores e alunos que 
participarem das atividades do Programa, 
bem como para o público em geral em 
eventos como palestras e campanhas. 

3.5. Desenvolver projeto específico para 
avaliar a realização de concessões para o 
desenvolvimento de atividades turísticas no 
interior do Parque, disponibilizando serviços 
de qualidade e segurança aos usuários. 

9.2. Informar à Agência Nacional da Aviação 
Civil (ANAC) o espaço aéreo do Parque, de 
forma a evitar vôos sobre o mesmo, exceto 
em ocasiões excepcionais e/ou 
programadas, tais como: incêndios, 
acidentes, calamidades públicas, operações 
de fiscalização e policiais. 

7. Promover a capacitação da equipe de 
fiscalização. 

12. Apoiar as pesquisas limnológicas, e 
outras correlatas, realizadas no Parque, 
visando o conhecimento, a proteção e o 
manejo das lagoas presentes na UC. 

10. Adquirir bibliografia e materiais 
pedagógicos em geral para auxiliar a equipe 
no desenvolvimento das atividades 

3.6. Apoiar o monitoramento sistemático dos 
impactos decorrentes das atividades 
recreativas sobre os recursos naturais do 
Parque, conforme ações previstas no 
Programa de Monitoramento. 

10. Aprimorar e concluir a implantação do 
sistema de sinalização do Parque, mediante 
um projeto específico com a instalação de 
placas em seu interior e limites, bem como 
nas rodovias e estradas de acesso, além de 
bóias náuticas. 

8. Estabelecer e/ou formalizar parcerias com 
órgãos públicos e instituições de proteção e 
fiscalização ambiental que possam prestar 
apoio ao Programa de Fiscalização e 
Controle do Parque, tais como com o 
Batalhão de Polícia Florestal e Meio 
Ambiente de Quissamã, Guarda municipal, 
PMRJ e IEF. 

12.1. Apoiar os estudos sobre a dinâmica do 
CH4 nas lagoas do Parque. 

11. Solicitar ao ICMBio e a outras 
instituições e órgãos cópias de vídeos 
educativos que abordem temas ambientais, 
tais como água, lixo, desmatamento, 
conservação e proteção de espécies, entre 
outros, para serem incorporados ao acervo 
do Parque e utilizados nas atividades de 
educação ambiental pela equipe do Parque. 

3.7. Participar da Campanha para uma 
Conduta Consciente em Ambientes 
Naturais, do Ministério do Meio Ambiente, 
visando à divulgação de um conjunto de 
princípios de comportamento para os 
visitantes do Parque e das demais unidades 
de conservação. 

11. Detalhar projeto específico da Sede e 
garantir a instalação da infra-estrutura 
adequada ao atendimento das atividades 
previstas em todos os programas indicados 
pelo Plano de Manejo. Antes da implantação 
de qualquer infra-estrutura, deve ser 
planejada e garantida a utilização e 
manutenção da mesma, incluindo-se os 
equipamentos e móveis para os núcleos e 

Centro de Visitantes. No QUADRO 4.7 

estão apresentadas estas necessidades. 
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Ação II – Implementar no Parque o 
Programa Permanente de Prevenção e 
Combate a Incêndios Florestais 

12.2. Apoiar os estudos sobre a influência 
das macrófitas aquáticas sobre a dinâmica 
do CH4 nas lagoas do Parque. 

12. Fazer gestão junto a Diretoria do 
Programa Nacional de Áreas Protegidas 
(DAP), do Ministério do Meio Ambiente para 
que seja levada ao Parque a exposição 
sobre o SNUC, com o tema “Conheça o 
Sistema que tem tudo a ver com a sua vida”. 

3.8. Realizar pesquisas periódicas para 
identificar o perfil, a opinião e o grau de 
satisfação dos visitantes com relação às 
oportunidades de visitação oferecidas no 
Parque, visando maximizar a qualidade da 
sua experiência em equilíbrio com a 
proteção do Parque, utilizando indicadores 
de desempenho contribuindo para o 
Programa de Monitoramento. 

12. Implantar o sistema de circulação para 
pedestres e veículos no interior do Parque, 
conforme detalhado na FIGURA 4.2. 

9. Articular com o PREVFOGO/Brasília, que 
já atende ao Parque, a sua integração com 
o Programa a ser implementado na 
Unidade, de modo a que passe a operar 
permanentemente. 

12.3. Apoiar os estudos sobre o processo de 
sulfato-redução e avaliação das taxas de 
produção primária nas lagoas do Parque. 

12.1. Apoiar a montagem da exposição no 
Parque. 

3.9. Engajar os voluntários do Parque em 
atividades de condução de grupos, 
interpretação ambiental e manejo de trilhas. 

13. Dotar o Parque de sistema de 
saneamento apropriado para abastecimento 
de água, esgotamento sanitário e disposição 
de resíduos sólidos. 

10. Dotar o Parque de uma brigada 
permanente de prevenção e combate a 
incêndios. 

12.4. Apoiar a realização de pesquisas para 
o conhecimento da ocorrência de 
contaminantes orgânicos, inorgânicos e/ou 
resíduos de pesticidas nos corpos. 

13. Estabelecer parceria para o 
desenvolvimento de material áudio-visual 
para a interpretação ambiental dos recursos 
naturais e culturais do Parque e para a 
utilização em palestras e encontros. 

4. Oferecer aos visitantes oportunidades de 
realização de atividades recreativas no 
Parque, tais como: caminhadas ao ar livre, 
banhos, piqueniques e contemplação de 
suas belezas cênicas. 

14. Elaborar projeto detalhado para dotar o 
Parque de um sistema de energia 
apropriado. 

11. Capacitar e treinar a brigada 
permanentemente. 

12.5. Apoiar a realização de medições 
hidrológicas nos corpos hídricos do Parque. 

13.1. Elaborar material interpretativo, tais 
como folhetos, painéis, fotografias e guias 
sobre os recursos naturais do Parque, 
incluindo as áreas e as comunidades 
naturais que não podem ser visitadas ou 
vistas justificando, entre outras coisas, sua 
importância para a conservação da 
biodiversidade e os motivos pelos quais há 
restrições quanto à visitação. 

 
15. Adquirir os equipamentos de acordo com 
o programa de operacionalização. 

11.1. Articular com o PREVFOGO a 
realização de cursos para a equipe do 
Parque, abrangendo temáticas como: 
queima controlada, formação de brigada, 
prevenção e combate, investigação da 
origem e causas dos incêndios, combate 
aéreo, manuseio de equipamentos, dentre 
outras. 

12.6. Apoiar os estudos sobre a dinâmica de 
Diaptomus azureus, espécie endêmica na 
lagoa Comprida. 

14. Produzir material de divulgação do 
Programa de Educação e Interpretação 
Ambiental, contemplando seus objetivos, as 
atividades regulares, o público-alvo e a 
forma de participação. 

 

16. Implementar um plano de manutenção 
preventivo e corretivo para a infra-estrutura, 
que incluirá a limpeza, reparação, pintura 
das edificações e instalações, bem como 
para os equipamentos e os sistemas de 
circulação, sinalização e comunicação.. 

12. Estabelecer, implementar e avaliar rotina 
de trabalho para os brigadistas. 

12.7. Apoiar a realização de avaliação da 
biodiversidade bacteriana das lagoas, na 
água e no sedimento. 

15. Promover eventos no Parque, abertos 
ao público em datas comemorativas 
relacionadas ao meio ambiente e a cultura 
regional, utilizando meios de comunicação 
de massa locais, tais como rádios, tvs e 
jornais. 

 

17. Implantar o sistema de comunicação no 
Parque, para atender suas necessidades. 

13. Avaliar periodicamente o desempenho 
dos brigadistas no cumprimento das 
atividades de prevenção e combate a 
incêndios florestais, visando garantir que o 
Parque disponha de uma equipe eficiente. 

12.8. Apoiar a realização de estudos sobre 
os ciclos de vida da espécie de esponja 
Spongilla aff. alba Carter, 1849. 

15.1. Levantar informações sobre as datas 
comemorativas. 

 
17.1. Fazer gestão para que sejam 
instaladas linhas telefônicas através de um 
sistema de rádio-telefonia moderno e digital. 

14. Elaborar e preencher relatórios de 
incêndios, visando registrar todas as 
ocorrências e seus principais aspectos, 
meios de detecção e combate, envolvidos e 
custos, visando subsidiar a definição de 
estratégias. 

12.9. Apoiar a realização do mapeamento 
da distribuição da espécie de esponja 
Spongilla aff. alba Carter, 1849 no Parque. 

15.2. Montar calendário com as datas 
comemorativas. 

 

17.2. Fazer gestão para que seja instalada a 
rede do IBAMA intranet e internet banda 
larga. 
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15. Dotar o Parque de infra-estrutura de 
apoio à brigada, oferecendo condições de 
trabalho adequadas. 

12.10. Apoiar a realização de estudos sobre 
a dispersão da espécie Spongilla aff. alba 
Carter, 1849 entre as lagoas do Parque. 

15.3. Montar programação semestral dos 
eventos no Parque. 

 17.3. Alimentar e atualizar o sistema de 
banco de dados no módulo planejamento no 
Sistema de Informação de Unidades de 
Conservação do ICMBio/DIPI. 

15.1. Implantar a vigilância fixa através da 
construção de torre de observação de 
incêndios em local apropriado no Parque. 

12.11. Apoiar pesquisas e estudos sobre a 
ocorrência da borboleta Parides ascanius no 
Parque. 

15.4. Divulgar a programação. 

 18. Criar um setor de divulgação e 
comunicação social do Parque, que deverá 
ter um analista responsável a ser designado 
pelo Chefe do Parque, que será 
encarregado por levantar e organizar as 
informações que serão objeto de divulgação 
e por manter em arquivo as notícias 
veiculadas na mídia sobre o Parque e, 
quando necessário e/ou pertinente, por 
responder aos questionamentos feitos, se 
ralacionando com a mídia. 

16. Dotar a brigada de equipamentos, 
materiais e ferramentas necessárias para a 
realização das atividades de prevenção e 
combate a incêndios florestais, conforme 
especificado no Programa de 
Operacionalização. 

12.12. Apoiar pesquisas e estudos sobre as 
espécies de lepidópteros que se encontram 
ameaçadas de extinção, bem como sua 
área de distribuição, registro das plantas 
hospedeiras utilizadas na sua reprodução e 
época de ocorrência da borboleta e da 
planta. 

16. Desenvolver um projeto permanente de 
Avaliação de Percepção/Cognição do 
público-alvo do Programa de Educação 
Ambiental. 

 

19. Identificar e produzir materiais para a 
divulgação do Parque incluindo folhetos, 
cartilhas, cartazes, CD-ROM e outras 
formas de mídia. 

17. Estabelecer convênio com a Marinha 
para utilização do farol na fiscalização do 
Parque. 

12.13. Apoiar a realização de pesquisas 
para o conhecimento ecológico e a 
conservação da espécie Cróton macrocalyx, 
espécie ameaçada de extinção, no estado 
do RJ. 

17. Avaliar qualitativa e quantitativamente se 
os objetivos, recursos previstos, o pessoal, 
métodos, técnicas, materiais, instrumentos e 
quaisquer outros elementos que compõem o 
Programa de Educação e Interpretação 
Ambiental estão alcançando os resultados 
esperados. 

 

20. Fazer gestões para implantar a 
logomarca oficial do Parque, contribuindo 
para criar a identidade visual da Unidade, 
necessária para sua divulgação. 

Ação III – Elaborar e implementar 
Programa de Proteção e Manejo das 
Espécies de Fauna e Flora do Parque 

13. Incentivar e apoiar o desenvolvimento de 
pesquisas aplicadas ao manejo dos 
recursos naturais do Parque. 

18. Realizar Projeto de Capacitação de 
Pessoal Docente, visando sua atuação 
como agentes multiplicadores das ações de 
conservação dos recursos naturais e 
culturais na Região do Parque. 

 
21. Identificar, produzir e lançar produtos 
que possam ser associados à logomarca 
oficial do Parque. 

18. Elaborar e implantar, em conjunto com o 
Setor de Pesquisa e Monitoramento do 
Parque, um projeto específico para 
prevenção, controle ou eliminação das 
espécies exóticas que se encontrem no seu 
interior e limites. 

13.1. Incentivar estudos e pesquisas 
voltadas para o conhecimento da 
composição e distribuição das espécies 
exóticas, visando subsidiar ações de 
erradicação ou controle. 

19. Promover o encontro, no Parque, de 
escolas envolvidas no Programa para o 
intercâmbio entre educadores, diretores, 
técnicos e especialistas. 

 

22. Criar e manter atualizada uma página na 
INTERNET para o Parque, de acordo com 
as normas específicas do ICMBio. 

19. Retirar todos os animais domésticos do 
interior do Parque, entre os quais porcos, 
cabras, galinhas, patos domésticos, cães, 
gatos, gado bovino e eqüino. 

14. Apoiar a realização de pesquisas e 
estudos que visem subsidiar o planejamento 
e o monitoramento da visitação pública no 
Parque. 

20. Elaborar relatórios periódicos sobre as 
atividades do Programa de Educação e 
Interpretação Ambiental do Parque. 

 23. Estabelecer relação permanente com os 
principais meios de comunicação (jornais, 
rádios e TV’s) para divulgação de 
informações sobre o Parque, tais como: 
eventos, programas especiais, pesquisas 
relevantes de interesse do público e notícias 
em geral. 
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20. Fazer gestão junto à DIPI para o 
estabelecimento de uma base do CEMAVE 
no interior ou nas proximidades do Parque, 
com vistas a subsidiar as ações do ICMBio 
voltadas para a conservação das aves 
silvestres registradas no Parque, em seu 
entorno e dos ambientes dos quais elas 
dependem. Em especial na área da Lagoa 
da Ribeira. 

14.1. Apoiar estudos sobre a ecologia das 
aves migratórias e de outras espécies que 
tenham apelo turístico para o 
estabelecimento de atividades de 
observação da fauna do Parque. 

21. Sistematizar as informações e alimentar 
o banco de dados no SIG, incluindo número 
de escolas que estão participando do 
Programa de Educação Ambiental, número 
de alunos, número de educadores, entre 
outros dados pertinentes. 

 

24. Promover a divulgação do Plano de 
Manejo do Parque. 

21. Solicitar a Coordenação Geral de Fauna, 
do ICMBio, a elaboração de Plano de Ação 
para as espécies ameaçadas do Parque, 
visando nortear as estratégias de 
conservação. 

14.2. Apoiar estudos para a determinação 
da capacidade de suporte das áreas de 
visitação pública. 

  
24.1. Organizar e realizar seminário interno 
para a apresentação aos funcionários e 
internalização do Plano de Manejo. 

22. Realizar campanhas voltadas para a 
proteção das espécies ameaçadas e 
daquelas que sofrem pressão, incluindo 
campanhas sobre o aprisionamento de 
animais silvestres, caça e pesca predatória. 

15. Dotar o Parque do Centro de Pesquisa 
para apoio à realização de atividades de 
pesquisa científica e estudos. 

  25. Dotar o Parque de condições de prestar 
primeiros socorros a acidentados no 
transcurso de atividades realizadas em seu 
interior. 

23. Fazer gestão junto à DIPI e ao Ministério 
Público Federal para o estabelecimento de 
um TAC, Termo de Ajuste de Conduta, para 
os pescadores da Lagoa de Carapebus. 

15.1. Construir alojamento para os 
pesquisadores, estagiários e voluntários, 
com instalações básicas (dormitórios, copa, 
cozinha, sanitários, refeitório) e garagem, 
auditório e depósito para material de 
pesquisa. 

  25.1. Identificar, nas proximidades do 
Parque, os locais que dispõem de soros 
antiofídicos e pólos de atendimento de 
acidentes com animais peçonhentos e 
divulgar esta informação entre os 
funcionários e pesquisadores. 

Ação IV – Elaborar e implementar 
Programa de Recuperação das Áreas 
Degradadas internas do Parque 

15.2. Construir 2 laboratórios de apoio à 
realização de atividades de pesquisa 
científica, dotando-o de equipamentos 
básicos necessários para o desenvolvimento 
das pesquisas, tais como, microscópio, lupa, 
balança, câmara fria e estufa. 

  25.2. Adquirir e manter no Parque kit de 

primeiro socorros, que deve conter no 
mínimo os seguintes produtos: água 
oxigenada, água sanitária, álcool, algodão, 
aspirina, paracetamol, bicarbonato, bolsa de 
água quente, bolsa de gelo, esparadrapo, 
gase esterilizada, mercuriocromo, pinças, 
seringas descartáveis e tônico cardíaco. 

24. Elaborar projeto específico para a 
recuperação das áreas degradadas no 
interior do PN, abrangendo todas as áreas 
consideradas na Zona de Recuperação do 
Parque. 

16. Realizar, periodicamente, Encontros de 
Pesquisadores no Parque, com o objetivo de 
promover a divulgação, o intercâmbio e a 
discussão do conhecimento gerado na 
Unidade nas mais diversas linhas de 
pesquisa existentes, além de identificar 
novos temas e linhas de pesquisa, bem 
como áreas prioritárias para pesquisa. 

  

25.3. Definir ações preventivas e corretivas 
para o caso de ocorrência de acidentes 
potenciais associados às estradas, dutos e 
ferrovias em associação com as instituições 
responsáveis. 

25. Desativar a Trilha do Dodói e Trilhas 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e os caminhos 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sem 
nomenclatura local, que estão marcadas e 
podem ser observadas no Mapa Temático 
de Circulação Interna, FIGURA 4.2 e estão 
detalhadas no item que descreve a legenda 
utilizada no mapa. 

17. Promover, junto às instituições de 
pesquisa e organismos nacionais e 
internacionais, a divulgação das 
oportunidades, necessidades e prioridades 
de desenvolvimento de pesquisas no 
Parque, bem como do apoio oferecido pelo 
Parque aos pesquisadores. 

  

26. Identificar e informar aos usuários em 
geral dos riscos potenciais de acidentes no 
interior do Parque e de como proceder. 

Ação V – Implantar o Programa de 
Proteção e Manejo das Lagoas Costeiras 
do Parque 

17.1. Programar palestras e reuniões nos 
centros de pesquisa, universidades e 
ONG’s, visando divulgar o Programa de 
Pesquisa e formar parceiros. 

  
27. Realizar o registro de todos os acidentes 
que ocorrerem no interior do Parque. 
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26. Assegurar a qualidade ambiental das 
lagoas, implementando ações para deter 
sua degradação ambiental. 

17.2. Desenvolver material informativo para 
divulgar o Programa de Pesquisa e as 
oportunidades e prioridades existentes. 

  28. Manter o funcionamento do Conselho 
Consultivo de apoio a gestão do Parque – 
CONPARNA Jurubatiba, presidido pelo seu 
chefe, conforme o disposto nº. Art. 29 da Lei 
nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, atentando 
para o seu regimento interno. Segundo o 
Decreto nº 4.340/02, que regulamenta o 
SNUC, e Regimento Interno do CONPARNA 
Jurubatiba. 

 
17.3. Distribuir material de divulgação do 
Programa nas instituições e organismos 
nacionais e internacionais. 

  29. Realizar as atividades de atribuição da 
Presidência do Conselho, conforme disposto 
no Regimento Interno. 

 

18. Consolidar o conhecimento gerado 
através das pesquisas realizadas no 
Parque.e promover a divulgação dos 
resultados. 

  29.1. Elaborar e manter atualizado um 
calendário de atividades do Conselho 
Consultivo do Parque, incluindo as datas 
das reuniões ordinárias de cada ano, 
programadas durante a primeira reunião 
ordinária de cada ano. 

 

18.1. Fazer gestão junto às instituições de 
pesquisa que já atuam no Parque para que 
façam a divulgação dos resultados parciais 
e finais das pesquisas desenvolvidas no 
mesmo para o público local, nacional e 
internacional, por meio de palestras, 
seminários, cartilhas, entre outros. 

  
30. Completar o quadro funcional do Parque 
de modo a atender as suas necessidades, 
sendo considerado necessário para a 
implementação do Parque o pessoal 

previsto no QUADRO 4.8. 

 

18.2. Apoiar a publicação e a divulgação de 
material didático, cujos objetivos sejam de 
utilizar e traduzir teses e dissertações 
realizadas no Parque. 

  30.1. Manter e ampliar a contratação dos 

serviços temporários para atender 
demandas específicas, tais como: 
manutenção e limpeza das instalações, 
vigilância patrimonial, manutenção de 
equipamentos e rede de informática e 
manutenção de veículos e outros que se 
façam necessários. 

 

18.3. Repassar resultados de pesquisas 
para a equipe de educação ambiental do 
Parque e apoiá-la no desenvolvimento de 
estratégias de divulgação e de utilização dos 
mesmos nas atividades de educação e 
interpretação ambiental. 

  

31. Estabelecer e implantar um Programa de 
estágios e voluntariado para o Parque. 

 

19. Apoiar a equipe do PELD e de outras 
instituições que atuam no Parque na criação 
de um banco de dados para a integração e 
divulgação científica das pesquisas 
realizadas na Unidade. 

  
31.1. Firmar convênio com instituições de 
ensino, estabelecendo as condições para a 
realização de estágios no Parque. 

 

20. Firmar convênios com as instituições de 
pesquisa que atuam no Parque, tais como a 
Universidade Federal Fluminense, 
Universidade Estadual do Norte Fluminense, 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro, Universidade Estadual de 
Campinas, Universidade de São Paulo, 
entre outras. 

  

31.2. Inscrever o Parque Nacional de 
Jurubatiba no Programa Nacional de 
Voluntariado em Unidades de Conservação, 
da Secretaria de Biodiversidade e Florestas 
do Ministério do Meio Ambiente. 
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Ação VII – Estabelecer e implantar o 
Programa de Monitoramento 

  31.3. Oferecer vagas para estagiários e 
voluntários, e identificar meios para que 
desenvolvam atividades ligadas à educação 
ambiental, integração com a comunidade do 
entorno e atendimento ao público; atividades 
de pesquisa; atividades de alimentação da 
base de dados do sistema de 
monitoramento; apoio à administração de 
arquivos; organização de documentos e dos 
acervos; manutenção de trilhas e caminhos, 
entre outras atividades. 

 

21. Criar o setor de monitoramento do 
Parque, que deverá ser coordenado por um 
analista ambiental a ser designado pelo 
Chefe do Parque e contratação de um 
técnico de nível médio de informática. 

  
31.4. Articular ações conjuntas com a APAJ 
que já possui um cadastro de voluntários 
interessados em colaborar com o Parque. 

 

22. Criar uma câmara técnica junto ao 
conselho consultivo, para elaborar e 
implantar o Programa de Pesquisa do 
Parque, que deverá ser presidida pelo Chefe 
do setor de pesquisa. 

  

32. Elaborar o Regimento Interno do 
Parque. 

 

23. Realizar treinamento para os técnicos 
contratados, concentrando-se na 
homogeneização de conceitos adotados, no 
enfoque de análise, em referenciais teóricos, 
além do próprio conhecimento da situação 
do Parque. 

  

33. Estabelecer e/ou formalizar parcerias de 
apoio ao Parque. 

 
24. Alimentar com dados novos o Banco de 
Dados gerado durante a elaboração deste 
PM. 

  33.1. Estabelecer parceria ou Termo de 
Cooperação com as prefeituras de 
Quissamã, Carapebus e Macaé para apoio 
na execução de atividades de fiscalização, 
segurança, controle, prevenção e combate a 
incêndios, educação ambiental, e uso 
público. 

 
25. Incorporar ao BDG os indicadores de 
impacto desenvolvidos para os Programas 
de Ação. 

  33.2. Formalizar parceria com a ONG 
Amigos do Parque Nacional de Jurubatiba - 
APAJ para colaboração permanente em 
atividades de captação de recursos, 
execução de projetos, cadastro de 
voluntários e outras tantas que sejam 
oportunas. 

 
25.1. Elaborar Modelo de Dados para cada 
indicador e para o Sistema como um todo. 

  33.3. Formalizar parceria com o CEFET – 
Campos para apoio de atividades de 
educação ambiental e capacitação, 
principalmente na área de turismo. 

 
26. Coletar os dados periodicamente, no 
mínimo semestralmente, de acordo com a 
especificidade de cada indicador. 

  33.4. Estabelecer parceria com o comando 
da base Aero-Naval S. Pedro da Aldeia para 
que seja realizado um sobrevôo mensal, 
com a participação do chefe do parque, 
visando contribuir para a fiscalização do 
parque. 
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27. Estabelecer os Programas de Cálculo 
dos Indicadores de desempenho. 

  33.5. Estabelecer parceria com a 
TRANSPETRO e/ou com a PETROBRAS a 
manutenção do sobrevôo bimestral visando 
o apoio às atividades de fiscalização, 
controle e monitoramento. 

 

28. Incorporar o BDG e o sistema de 
indicadores à gestão do Parque, 
desenvolvendo um sistema de suporte à 
tomada de decisão que permita o 
monitoramento em tempo real das 
atividades e mudanças ocorridas no Parque. 

  
34. Captar recursos financeiros para o 
gerenciamento do Parque com base na 
identificação das possíveis fontes de 
financiamento. 

 

29. Solicitar às Instituições de Pesquisa, que 
participam do PELD site 5, sua participação 
no monitoramento da biota e do meio físico, 
tanto nos ambientes terrestres como 
aquáticos. 

  34.1. Criar uma câmara técnica no Conselho 
Consultivo do Parque de apoio a captação 
de recursos para a implementação do Plano 
de Manejo, e para auxiliar a elaboração de 
propostas para financiamento de projetos 
específicos. 

 

30. Promover o intercâmbio com outras 
Instituições e Unidades de Conservação que 
realizam ações de monitoramento visando 
apoio ao Parque. 

  35. Participar dos processos de 
licenciamento pelo órgão ambiental estadual 
responsável, acompanhando a aplicação de 
recursos de medidas compensatórias e de 
condicionantes de licenciamentos da 
instalação de empreendimentos na Região 
da UC. 

 

31. Solicitar aos condutores e/ou guias, 
cadastrados junto ao Parque, deverão 

colaborar com o Programa de 
Monitoramento, devendo fornecer 
informações e/ou preencher planilhas que 
lhe forem solicitadas, e alimentar o banco de 
dados. 

  

36. Implantar o SIG no Parque, para 
compartilhamento de informação em base 
única, como suporte para o planejamento e 
monitoramento contínuo da UC. 

 

32. Estabelecer Convênios e Acordos de 
Cooperação Técnica com instituições que 
possam colaborar no monitoramento do 
Parque. 

  37. Viabilizar a aprovação da Zona de 
Amortecimento e suas normas por meio de 
um instrumento legal. 

 

33. Estabelecer parceria para a implantação 
do Sub-Programa de monitoramento das 
Lagoas Costeiras do Parque visando 
subsidiar sua proteção e manejo, através da 
identificação e do acompanhamento das 
mudanças causadas pela dinâmica natural, 
bem como pelas atividades antrópicas 
realizadas nas mesmas. 

  

37.1. Articular junto à DIREP a viabilização 
da aprovação técnica da proposta de Zona 
de Amortecimento apresentada no Anexo I 
do Encarte 2 do Plano de Manejo do Parque 
Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

 

33.1. Estabelecer parceria para a 
implantação da realização do 
monitoramento limnológico em todas as 
lagoas costeiras do Parque, coletando 
dados de variáveis físicas, químicas e 
biológicas nos termos da legislação vigente. 

  

 

 

34. Apoiar a realização do monitoramento 
de zooplâncton e de fitoplâncton em todas 
as lagoas do Parque, com periodicidade 
semestral. 
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35. Apoiar o monitoramento da espécie de 
esponja Spongilla aff. alba Carter, 1849 nas 
lagoas do Parque. 

  
 

 
36. Estabelecer parceria para a implantação 
do monitoramento ecológico de insetos e 
plantas associadas. 

  
 

 

Ações Gerenciais Gerais Externas 

Proteção e Manejo Conscientização Ambiental 
Integração Externa / 

Alternativas de Desenvolvimento 
Pesquisa e Monitoramento Operacionalização Externa 

1. Implementar externamente o Programa 
de Fiscalização e Controle a ser 
estabelecido para a proteção do Parque e 
da área de seu Entorno. 

1. Implementar a extensão do Programa de 
Educação e Interpretação Ambiental a ser 
estabelecido para o Parque em seu Entorno, 
priorizando a divulgação, a promoção e a 
valorização de serviços ambientais da 
Unidade de Conservação e contemplando, 
especialmente, os proprietários rurais, 
moradores urbanos, alunos de escolas 
locais e visitantes da Região do Parque. 

Ação XI – Estabelecer e implementar um 
Programa de Integração Externa / 
Alternativas de Desenvolvimento 

1. Incentivar a realização de pesquisas 
voltadas para a identificação de alternativas 
de desenvolvimento ambientalmente 
sustentável, envolvendo de modo 
participativo as comunidades da Região da 
UC, com vistas à sua inclusão social. 

1. Exigir cumprimento da legislação vigente 
com relação à obrigatoriedade de consulta 
ao IBAMA, para que todo e qualquer 
licenciamento na Área de Entorno do 
Parque seja enviado para parecer da Chefia 
do Parque. 

1.1. Realizar operações de fiscalização e 
controle na Região da UC visando o 
cumprimento da legislação ambiental 
pertinente. 

2. Promover campanhas, direcionadas aos 
produtores rurais da Região da UC, quanto 
à prevenção de danos ambientais, 
reciclagem do lixo, aproveitamento de 
resíduos orgânicos oriundos das culturas e 
manejo adequado de insumos agrícolas e 
suas embalagens. 

1. Criar o setor de Integração Externa do 
Parque, que deverá ser coordenado por um 
analista ambiental a ser designado pelo 
Chefe do Parque. 

2. Incentivar a realização de pesquisas que 
subsidiem a recuperação/restauração de 
áreas degradadas e recomposição vegetal e 
paisagística na Região da UC. 

2. Acompanhar as condicionantes de 
licenciamento de empreendimentos que 
sejam propostos para a Área de Entorno do 
Parque. 

2. Verificar o cumprimento, por parte das 
propriedades vizinhas (rurais e/ou urbanas), 
das normas ambientais e de uso e ocupação 
do solo. 

3. Desenvolver atividades educativas e 
preventivas de incêndios na Região da UC. 

2. Criar uma câmara técnica junto ao 
conselho consultivo, para elaborar, 
estabelecer parcerias e implantar o 
Programa de AGGE Integração Externa / 
Alternativas de Desenvolvimento, que 
deverá ser presidida pelo Chefe do setor de 
Integração Externa do Parque. 

3. Incentivar estudos no âmbito do 
Programa Nacional de Pesquisas 
Arqueológicas, visando a localização e 
proteção de sítios arqueológicos e/ou 
histórico culturais na Região da UC. 

3. Acompanhar o cumprimento das medidas 
mitigadoras constantes nas licenças de 
implantação e operação de 
empreendimentos na Área de Entorno do 
Parque. 

3. Incentivar a criação de RPPNs, 
corredores ecológicos e outras UC’s na 
Região da UC, visando proteger 
remanescentes de matas de restinga e de 
tabuleiros, além de áreas úmidas brejosas e 
paludosas. 

3.1. Orientar os agricultores quanto à prática 
de queimadas, enfatizando os danos que a 
mesma acarreta ao meio ambiente, 
reiterando a necessidade de solicitarem 
licença, com antecedência, ao IEF para 
procederem às queimadas. 

3. Incentivar e apoiar o desenvolvimento do 
Sub-Programa Jurubatiba Sustentável, 
resultante do acordo entre a Prefeitura de 
Macaé e o Ministério Público Federal para o 
Balneário Lagomar na Região da UC. 

4. Promover, em conjunto com os órgãos 
competentes, o monitoramento qualitativo e 
quantitativo dos corpos d’água, com ênfase 
naqueles pertencentes às bacias que 
drenam para o interior do Parque.. 

4. Acompanhar a aplicação de recursos 
oriundos de medidas compensatórias 
destinados ao Parque ou à sua Região. 

3.1. Apoiar a criação de UCs municipais 
planejadas pelas Prefeituras de Carapebus 
e Quissamã para a proteção das áreas de 
terraços marinhos e remanescentes de 
Matas de Tabuleiro (PNM dos Terraços 
Marinhos), assim também como da Lagoa 
da Ribeira e seu entorno. 

3.2. Fazer gestão no órgão de extensão 
rural para divulgação dos procedimentos 
necessários no uso das queimadas, bem 
como outras técnicas alternativas ao uso do 
fogo. 

4. Fazer gestões junto às Prefeituras de 
Macaé, Carapebus e Quissamá, para a 
criação de comitês legais de gestão, nos 
balneários do Lagomar, Praia de 
Carapebus, Praia de João Francisco e Praia 
do Visgueiro. O objetivo destes comitês é 
viabilizar ações que proporcionem 
alternativas de desenvolvimento sustentável 
local, integrando o PN às populações e 
região do entorno. 

5. Implementar, através de parcerias com 
universidades, organizações de pescadores 
locais e prefeituras municipais, um 
Programa de Monitoramento e 
Ordenamento da Atividade Pesqueira 
para os corpos d’água da Região da UC 
com influência no PN. 

5. Acompanhar o Processo de 
Regularização Fundiária do PN com vistas à 
sua implementação no menor tempo 
possível. 
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4. Divulgar o Roteiro Metodológico do 
IBAMA (2004) para a elaboração de Plano 
de Manejo para RPPNs. 

3.3. Solicitar à EMBRAPA e ao PREVFOGO 
que procedam ao fornecimento de folhetos 
informativos sobre o correto uso do fogo, 
bem como de normas para a realização de 
queimadas fazendo divulgação dos mesmos 
na Região da UC. 

5. Desenvolver um sub-programa voltado 
para Melhoria de Práticas Agropecuárias 
nas propriedades rurais da Região da UC. 

6. Implementar, através de parcerias com 
universidades, Emater, Embrapa, 
Prefeituras Municipais e Organizações de 
Produtores Locais, um Programa de 
Melhoria das Atividades Agropecuárias para 
as propriedades rurais da Área de Entorno 
do PN. 

6. Sinalizar a chegada ao Parque nas 
Rodovias RJ-178, a partir do trevo de 
Macaé; na RJ-106, a partir de Cabiúnas; na 
RJ-182, antes do Centro de Carapebus, na 
Estrada da Praia de Carapebus e na RJ 
196, em Quissamã até a praia de João 
Francisco. 

5. Estabelecer um Programa para Criação 
e Efetivação das Reservas Legais nas 
propriedades localizadas na Área de 
Entorno da UC. 

4. Desenvolver campanhas direcionadas às 
propriedades rurais para a conscientização 
da necessidade da recomposição das 
margens de todos os cursos d’água. 

6. Desenvolver sub-programa de 
Monitoramento e Ordenamento da 
Atividade Pesqueira para a Lagoa de 
Carapebus. 

7. Criar e implementar Câmaras Técnicas 
junto ao CONPARNA para apoio às ações 
de pesquisa e monitoramento. 

7. Sinalizar o limite do PN junto ao Balneário 
Praia de Carapebus, na Lagoa de 
Carapebus, junto ao Balneário Praia de 
João Francisco, nas Lagoas de Piripiri I e II, 
e, também, junto ao Balneário do Visgueiro, 
nas Lagoas do Robalo e do Visgueiro, e 
limite junto ao Farol da Marinha. 

6. Implementar o Programa de Prevenção 
e Combate a incêndios florestais a ser 
estabelecido para a proteção do Parque e 
da sua Região. 

5. Desenvolver materiais educativos sobre a 
atividade de caça e pesca, além de outros 
usos de recursos naturais na Área de 
Entorno do Parque. 

7. Acompanhar a implementação do 
Programa de Gerenciamento Costeiro nos 
municípios da Região da UC. 

  

7. Estabelecer parceria para a implantação 
de um Programa de Recuperação da 
Vegetação Ciliar. 

6. Desenvolver materiais de divulgação de 
práticas de saneamento básico, disposição 
e armazenamento de lixo. 

8. Estabelecer ou formalizar parcerias com 
instituições (Embrapa, Emater, 
universidades, secretarias municipais de 
meio ambiente, agricultura e pesca, turismo, 
educação e planejamento, entre outras), 
organizações não-governamentais, 
empresas (PETROBRAS, Transpetro, 
Cedae) e outros setores organizados da 
sociedade para apoio às ações de proteção 
ambiental na Região da UC. 

  

7.1. Apoiar a recomposição das margens de 
corpos d’água com espécies vegetais 
nativas com o objetivo de restaurar a 
composição original. 

7. Realizar reuniões periódicas com as 
comunidades da Região da UC, abordando 
temas específicos de interesse do Parque. 

9. Compatibilizar o Programa de Uso 
Público a ser implantado no Parque com os 
projetos/programas municipais de turismo 
para a Região da UC. 

  

7.2. Apoiar e envolver os proprietários nas 
ações de recuperação e proteção das áreas 
de preservação permanente. 

8. Produzir e distribuir cartilha com a 
legislação ambiental aplicável à UC e à sua 
Área de Entorno. 

10. Incentivar o desenvolvimento do turismo 
histórico-cultural na Região da UC 
aproveitando-se todo potencial que essa 
região oferece, incluindo-se os projetos das 
prefeituras de Quissamã, Carapebus e 
Macaé. 

  

7.3. Informar os proprietários das áreas de 
preservação permanente do seu status de 
proteção e da necessidade de sua 
recuperação e manutenção. 

8.1. Reunir e sintetizar a legislação 
ambiental pertinente necessária à 
composição de tal cartilha. 

   

8. Ordenar e controlar o uso de bugres pelo 
cômoro da praia em frente aos balneários de 
Carapebus, João Francisco e Visgueiro. 

9. Realizar oficinas na região para formar 
multiplicadores de educação ambiental, 
visando a indução do desenvolvimento de 
projetos ambientais pertinentes nas escolas 
da Região da UC. 

   

 10. Identificar, apoiar e participar de eventos 
educativos na Região da UC. 
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4.7.2. – Áreas Estratégicas 

As Áreas Estratégicas foram definidas com base nos seguintes critérios: 

1. Governabilidade; 

2. Grau de Impacto e suscetibilidade; 

3. Características especiais que definem vocações específicas do manejo; 

4. Necessidades específicas de proteção e manejo; 

5. Compatibilidade com as zonas de manejo definidas no Zoneamento deste 
Plano de Manejo. 

 

4.7.2.1. – Áreas Estratégicas Internas (AEI) 

As Áreas Estratégicas Internas são áreas relevantes para o manejo e o alcance dos 
objetivos de criação e manejo do Parque, com identidade fundamentada em condições 
ecológicas peculiares e/ou vocação para atividades específicas, para as quais serão 
direcionadas estratégias visando reverter ou otimizar as forças/fraquezas existentes 
(IBAMA, 2002). 

As Áreas Estratégicas Internas do Parque, sua inserção no zoneamento, descrição 
geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes, bem como os resultados 
esperados e seus indicadores, Atividades / Subatividades / Normas, estão apresentados a 
seguir, sendo definidas 16 Áreas Estratégicas, que estão apresentadas no sentido Macaé-
Quissamã. 

Essas Áreas estão detalhadas na FIGURA 4.3 – Mapa Temático de Áreas Estratégicas 
Internas. 

1. Núcleo de Visitação do Parque em Macaé 

2. Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba) 

3. Emissário de Água de Produção de Cabiúnas 

4. Lagoa de Carapebus 

5. Estrada da Praia de Carapebus CRP-011 

6. Núcleo de Visitação do Parque em Carapebus 

7. Canal Campos-Macaé 

8. Lagoa Paulista 

9. Lagoa e Restinga da Garça e da Bezerra 

10. Lagoa e Restinga da Maria Menina e Robalo 

11. Sede do Parque 

12. Estação de Tratamento de Esgoto – ETE de João Francisco 

13. Estrada João Francisco - QSM-011 

14. Estrada Quissamã-Visgueiro - QSM-008* 

15. Lagoa Preta 

16. Praia 
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FIGURA 4.3 – Mapa Temático de Áreas Estratégicas Internas 
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As Áreas Estratégicas Internas do Parque, sua inserção no Zoneamento, descrição 
geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes, bem como os resultados 
esperados e seus indicadores, Atividades / Subatividades / Normas, estão apresentados a 
seguir. 

 

4.7.2.1.1. – AEI Núcleo de Visitação do Parque em Macaé 

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: Localizada perto 
da porteira do Parque, no município de Macaé, próximo à barra da Lagoa de Cabiúnas 
(Jurubatiba). 

• Resultados esperados: 

– Parceria assinada entre a Unidade e a Prefeitura de Macaé para apoio à implantação 
e gestão do Núcleo estabelecida e formalizada. 

– Núcleo implantado e equipado. 

– Serviços ligados ao atendimento e orientação do público em funcionamento no Núcleo. 

– Visitação pública organizada e controlada. 

• Indicadores de desempenho: 

– Número de visitantes registrados no Núcleo/mês. 

– Número de eventos promovidos no Núcleo (palestras, sessão de vídeos, entre outros)/ 
mês. 

– Percentual dos equipamentos necessários para o Núcleo adquiridos. 

– Número de funcionários trabalhando no Núcleo (servidores do ICMBio, cedidos e 
contratados). 

– Número de escolas atendidas pelo Núcleo/mês. 
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QUADRO 4.10 – Equipamentos e mobiliários para o Núcleo de Visitação do Parque, 
em Macaé 

Descrição Quantidade 

Ar condicionado SPLIT de 7.500 BTUs 01 

Ar condicionado SPLIT de 10.000 BTUs 01 

Ar condicionado SPLIT de 21.000 BTUs 01 

Tela de projeção 01 

Data show fixo 01 

Sistema de som e iluminação 01 

Computadores e periféricos  05 

Laptop 01 

Impressora  01 

Scanner 01 

No break 1400KVA 15 

Filmadora digital 01 

Softwares variados 

Televisão de 32 polegadas , digital e tela de plasma 01 

DVD 03 

Mapoteca 01 

Cadeiras acolchoadas em vinil para auditório, com braço 60 

Mesas de reunião grandes 01 

Cadeiras acolchoadas, em vinil empilháveis 40 

Mesas de escritório em fórmica, com cadeira adequada com braço 21 

Mesas redondas, para estudo 03 

Armários e estante para escritório 03 

Estantes do tamanho da parede com escada corrediça para biblioteca variado 

Armário para sala de acesso á INTERNET 01 

Suporte para painéis variado 

Molduras digitais e eletrônicas para fotografias e exposição 12 

Armários de vidro para a exposição de fauna e flora Variado 

Estantes metálicas para o almoxarifado  05 

Jogo de sofá de 02 lugares 02 

Jogo de sofá de 03 lugares 01 

Forno microondas 01 

Geladeira  01 

Bebedouro para água gelada e natural 01 

Jogo de Mesa e cadeiras com 6 lugares  01 

 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Dotar o Núcleo de serviços de vigilância para proteger o patrimônio natural e cultural, 
bem como para oferecer segurança aos funcionários e visitantes. 

2. Realizar a fiscalização permanente na área e nas vias de acesso à mesma. 

Ações de operacionalização 

3. Implantar o Núcleo de Visitação do Parque em Macaé. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Para a implantação do Núcleo, o Parque poderá solicitar apoio da Prefeitura de 
Macaé e outras instituições parceiras. 
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3.1. Dotar o Núcleo de infra-estrutura básica, equipamentos, serviços e recursos 
necessários para efetivar o seu funcionamento, contemplando, no mínimo, os 
seguintes componentes: 

– Infra-estrutura de saneamento básico, energia e telefonia; 

– sala de exposição; 

– auditório; 

– recepção; 

– loja de vendas de “souvenir”; 

– lanchonete; 

– sanitários; 

– estacionamento. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A área designada para a construção do Núcleo de Visitação em Macaé deve 
ter, no mínimo, 203m2 e a sua implantação deverá obedecer a um projeto 
específico a ser elaborado posteriormente. 

➢ O estacionamento para os visitantes desta AEI deverá estar localizado fora 
dos limites da área do Parque, devendo o ICMBio fazer gestões junto à 
Prefeitura Municipal de Macaé para a elaboração e implantação do projeto. 

Os equipamentos necessários estão listados no QUADRO 4.7. 

4. Manter no Núcleo um livro de registro de visitantes. 

Ações de conscientização ambiental 

5. Montar exposição permanente no Núcleo. 

6. Disponibilizar material de divulgação do Parque. 

7. Realizar, permanentemente, atividades integradas de Programas de Educação 
Ambiental, divulgação e comunicação e uso público. 

Norma(s) específica(s): 

➢ No Núcleo, os visitantes deverão receber informações e orientações sobre o 
Parque, em geral, e, em especial, sobre as áreas abertas ao público, as atividades 
que podem ser realizadas e as respectivas normas. 
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4.7.2.1.2. – AEI Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba) 

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo 

Nessa área podem ser desenvolvidas atividades de pesquisa científica, monitoramento 
ambiental, visitação e fiscalização. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: A Lagoa de 
Cabiúnas (Jurubatiba) está localizada entre os municípios de Macaé e Carapebus, próxima 
ao limite do Parque e ao Loteamento Lagomar, que é uma Área Estratégica Externa. Essa 
lagoa possui uma forma dendrítica, com ramificações, principalmente em sua parte mais 
continental. Sua área é de aproximadamente 0,34 km2, o perímetro é de 10 km, a 
profundidade média é 2,37m e a máxima é de 4m e a largura máxima é 0,2 km. Em seu 
trecho final encontra-se a antiga conexão com o Canal Campos-Macaé. 

Mesmo encontrando-se próxima ao mar, possui características continentais, tais como: 
baixa salinidade, baixa condutividade, baixo pH e alcalinidade. A bacia de Cabiúnas foi 
definida como Área Estratégica Externa do Parque. 

Além do espelho d’água, está sendo considerado dentro desta AEI, o local para implantação 
da Trilha de Cabiúnas, destinada ao Uso Público e 30m na sua margem ao redor da lagoa. 

FOTOGRAFIA 4.1 – Vista panorâmica da Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba) antes do 
duto 

 

CRÉDITO: Prof. Francisco Esteves. 

• Resultados esperados: 

– Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba) protegida. 

– Características naturais morfológicas, físico-químicas e biológicas da Lagoa de 
Cabiúnas (Jurubatiba) e da vegetação marginal conservadas. 

– Comunidades biológicas fitoplanctônica e zooplanctônica, com especial atenção às 
espécies endêmicas Bosminopsis deitersi e Diaptomus azureus, registradas na Lagoa 
de Cabiúnas (Jurubatiba) protegidas. 

– Espécies da ictiofauna na Lagoa, tais como Cyphocharax gilbert, Astyanax 
bimaculatus, Hoplias malabaricus e Oligosarcus hepsetus protegidas. 

– Impactos negativos derivados das atividades de lazer e recreação pela população 
local e demais usuários minimizados. 
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– Ações do Programa de uso Público implementadas. 

– Conhecimento ecológico da Lagoa aprofundado pela UC. 

– Trilha de Cabiúnas implantada. 

• Indicadores de desempenho: 

– Riqueza de espécies. 

– Índice de cobertura da vegetação marginal. 

– Porcentagem do espelho d’água coberto por macrófitas. 

– Número de operações de fiscalização realizadas. 

– Número de materiais apreendidos. 

– Número de veículos registrados por dia. 

– Número de escolas atendidas. 

– Parâmetros da qualidade da água definidos segundo a resolução CONAMA No. 
357/2005, de acordo com a Lei Nº.9.433/1997 da Política Nacional de Recursos 
Hídricos. 

– Número de visitantes na trilha/mês. 

Ações de proteção e manejo 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

1. Fiscalizar e controlar o acesso de visitantes e a prática de recreação e lazer nessa 
lagoa. Fazer gestão na TRANSPETRO para a entrega oficial ao Parque da Guarita e 
construção de portaria, localizada na entrada da Lagoa, visando a proteção da UC. 
Reformar e dotar a guarita de equipamentos e serviços básicos necessários 
destinados à vigilância do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A guarita deverá ter no mínimo 6m2. 

➢ A fiscalização deverá ser permanente nessa área. 

➢ Só serão admitidos visitantes nessa área após sua identificação na guarita, onde, 
inclusive, receberão orientações para uso adequado da área. 

1.1. Controlar e fiscalizar o acesso de veículos da PETROBRAS e de pesquisadores. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O trânsito de veículos só poderá ser feito a baixas velocidades (máximo de 
40km). 

➢ Só será permitida a circulação de veículos autorizados pela Administração do 
Parque. 

➢ A entrada de veículos de pesquisadores deverá ser autorizada. 
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➢ O Programa de Uso Público, a ser desenvolvido e detalhado, deverá definir a 
infra-estrutura de apoio e as atividades a serem permitidas. 

1.2. Fiscalizar a circulação de pessoas e a instalação de acampamentos junto à 
Lagoa. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Não será permitida a instalação de acampamento e infra-estrutura de apoio, 
como venda de alimentos e bebidas, na área da Lagoa. 

Ações de operacionalização 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

2. Manter em bom estado de conservação o acesso à Lagoa. 

3. Implantar infra-estrutura para visitação em harmonia com a paisagem. 

4. Sinalizar a área adequadamente com placas bases, educativas e interpretativas, 
visando a segurança dos visitantes e a proteção do patrimônio natural e cultural do 
Parque. 

5. Implantar a Trilha que margeia a Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba), junto aos limites da 
Zona Intensiva de Cabiúnas. 

Ações de visitação 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

6. Estabelecer uma trilha interpretativa na margem oeste da Lagoa, que permita aos 
visitantes a apreciação dos atributos naturais existentes na área. 

Norma(s) específica(s): 

➢ As atividades permitidas serão as caminhadas, a contemplação das belezas 
cênicas e o banho, desde que as condições de balneabilidade permitam. 

➢ As atividades de educação e interpretação ambiental, capacitação de educadores 
e outras assemelhadas deverão ser previamente autorizadas pelo Parque e 
adequar-se às normas estabelecidas neste Plano de Manejo. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

7. Apoiar a realização de pesquisas e estudos necessários à conservação da 
biodiversidade e à manutenção das características hídricas e geomorfológicas da 
Lagoa. 

7.1. Apoiar a realização de estudos sobre a dinâmica de Diaptomus azureus, espécie 
endêmica presente nessa lagoa. 
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8. Monitorar a qualidade da água da Lagoa, no âmbito do Programa de Monitoramento 
do Parque, conforme a legislação pertinente. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O monitoramento da qualidade da água deverá estar baseado na legislação 
vigente que dispõe sobre a classificação das águas para balneabilidade, qualidade 
de água e uso por populações. Resolução CONAMA No. 357/2005, de acordo com 
a Lei Nº 9.433/1997 da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 

4.7.2.1.3. – AEI Emissário de Água de Produção de Cabiúnas 

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Conflitante. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: O Emissário da 
Estação de Tratamento de Efluentes do Terminal de Cabiúnas – TECAB de propriedade da 
TRANSPETRO foi implantado na Região antes da criação do PN, enterrado sob o cômodo 
da praia. No entanto, devido a vazamentos ocorridos entre os anos de 2001 e 2003, quando 
já existia o Parque, o emissário foi realocado externamente, por exigência do IBAMA. 

Trata-se de uma tubulação suspensa que percorre 10 km (trecho terrestre) sobre a restinga, 
numa faixa de 10m de largura, até o dispersor marítimo junto à Lagoa Comprida. O trecho 
marítimo possui 4km de extensão. De acordo com o Relatório da Câmara Técnica do 
CONPARNA Jurubatiba para avaliação da situação do duto, o efluente está composto por 
água contendo metais pesados, sulfetos e outras impurezas. Existindo relatórios do 
monitoramento da água realizados pela PETROBRAS. 

FOTOGRAFIA 4.2 – Vista do Emissário de Água de Produção de Cabiúnas 

 

• Resultados esperados: 

– Emissário retirado da área do Parque. 

– Áreas recuperadas e monitoradas. 

• Indicadores de desempenho: 

– Número de Cnemidophorus littoralis avistado. 

– Número de novos indivíduos vegetais. 
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– Taxa da cobertura vegetal característica recuperada. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de operacionalização 

1. Monitorar a retirada do emissário pela TRANSPETRO. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Os dados do monitoramento deverão ser disponibilizados para o IBAMA 
periodicamente. 

2. Exigir o Plano de Descomissionamento. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

3. Acompanhar o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

 

4.7.2.1.4. – AEI Lagoa de Carapebus 

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: Essa é a maior 
lagoa presente na região, sendo que somente parte dela está localizada dentro dos limites 
do Parque. Começa no centro da cidade e se estende até o balneário da Praia de 
Carapebus. 

Possui uma área de 6,5 km2, profundidade máxima de 4,0 m e média de 2,4 m, perímetro de 
80 km, comprimento máximo de 3,3 km e largura máxima de 0,4 km. Sua extensa bacia de 
drenagem, de 126 km2, abrange a área urbana de Carapebus e os canaviais da região, o 
que resulta na presença de efluentes domésticos e efluentes de áreas agrícolas e pastos. 

Essa lagoa é contígua a dois balneários: balneário de Carapebus e balneário da Fazenda 
Bom Retiro, que foram definidos neste documento como Áreas Estratégicas Externas. A 
primeira localidade é procurada para lazer, turismo e festejos públicos. Já a segunda 
corresponde à sede de propriedade particular utilizada para veraneio e lazer. Esta AEI inclui, 
além do espelho d’água, 30m da margem ao redor da Lagoa de Carapebus. Esta lagoa 
pode observada na FOTOGRAFIA 4.3. 

Cabe destacar que nesta lagoa a atividade pesqueira é significativa. 
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FOTOGRAFIA 4.3 – Lagoa de Carapebus 

 

• Resultados esperados: 

– Lagoa protegida e recuperada, com controle das atividades humanas realizadas na 
área. 

– Efluentes domésticos, agrícolas e industriais controlados. 

– Ações do Programa de Monitoramento de impacto da visitação implementadas. 

– Ações do Programa de Educação Ambiental implementadas. 

– Impactos ambientais e sociais negativos decorrentes das atividades de lazer e 
recreação avaliados e minimizados. 

– Infra-estrutura, equipamentos e serviços para o público, implantados. 

– Ações do Programa de Uso Público implementadas. 

• Indicadores de desempenho: 

– Número e freqüência de operações de fiscalização. 

– Percentual de vegetação marginal recuperada. 

– Percentagem do espelho d’água coberto por macrófitas 

– Parâmetros da qualidade da água definidos segundo a resolução CONAMA No. 
357/2005, de acordo com a Lei Nº 9.433/1997 da Política Nacional de Recursos 
Hídricos. 

– Número de pessoas da comunidade participantes das atividades de educação 
ambiental. 

– Número de pesquisas realizadas sobre a ecologia da Lagoa e seu entorno. 

– Número de espécies inventariadas (riqueza de espécies). 

– Número de espécies da ictiofauna de valor econômico inventariadas. 
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– Percentual de infra-estrutura, serviços e equipamentos previsto no Programa de Uso 
Público implantados. 

• Indicadores de impacto de visitação: 

– Volume de lixo. 

– Freqüência de indícios de fogo. 

– Freqüência de atos de vandalismo. 

– Áreas pisoteadas. 

– Número de trilhas irregulares. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Fiscalizar e controlar o acesso de visitantes bem como, a prática de recreação e lazer 
na Lagoa de Carapebus. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A fiscalização deverá ser realizada, pelo menos, uma vez por semana na lagoa e 
em suas margens. 

➢ A utilização de embarcações para fins turísticos, lazer e recreação deve obedecer 
ao disposto no Programa de Uso Público. 

➢ A utilização de embarcações para fins de pesquisa, monitoramento e fiscalização 
deve obedecer ao disposto nos programas de fiscalização, pesquisa e 
monitoramento. 

2. Elaborar projeto específico para a recuperação das faixas marginais de proteção da 
Lagoa. 

3. Fiscalizar o lançamento de efluentes na Lagoa. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

5. Autorizar e apoiar a realização de pesquisas científicas e estudos necessários à 
proteção e ao manejo da Lagoa, incluindo-se o estudo específico sobre o manejo da 
barra da lagoa. 

5.1. Incentivar e apoiar o desenvolvimento de pesquisas científicas sobre a biota da 
Lagoa de Carapebus. 

5.2. Incentivar estudos e pesquisas sobre a ictiofauna da Lagoa de Carapebus, 
voltados para conhecimento da composição, estrutura e dinâmica da 
comunidade de peixes. 

5.3. Divulgar os resultados das pesquisas à comunidade local. 

6. Elaborar projeto específico e acompanhar o monitoramento da água, visando garantir 
a qualidade e a balneabilidade da Lagoa, conforme a resolução CONAMA No. 
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357/2005, de acordo com a Lei No. 9.433/1997 da Política Nacional de Recursos 
Hídricos. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essa atividade deverá ser realizada no âmbito do Programa de Monitoramento. 

7. Apoiar o monitoramento de Spongilla aff. alba Carter, 1849, na Lagoa de Carapebus. 

Ações de operacionalização 

8. Sinalizar adequadamente o Parque com placas educativas, indicativas e de 
advertência. 

Ações de conscientização ambiental 

9. Realizar as atividades de Educação Ambiental voltadas para conservação e uso da 
Lagoa, previstas no Programa de Educação Ambiental, com o apoio do Núcleo do 
Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O Núcleo de Carapebus deverá apoiar as atividades desenvolvidas nessa área. 

 

4.7.2.1.5. – AEI Estrada da Praia Carapebus CRP-011 

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Conflitante. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: Trata-se de uma 
estrada municipal, sem pavimentação, que atravessa o Parque em direção ao Balneário de 
Carapebus, sendo o único acesso terrestre a este à BR-101 e à Sede do Município. 

• Resultados esperados: 

- Parque protegido contra incêndios. 

- Circulação de veículos no trecho do Parque controlada. 

- Fauna protegida de atropelamentos. 

- Sinalização adequada implantada e mantida em bom estado de conservação. 

- Usuários e visitantes orientados e informados sobre a existência do Parque e sobre as 
principais normas estabelecidas. 

- Conservação e manutenção da estrada implementadas. 

- Guaritas instaladas e em funcionamento. 

- Redutores de velocidade instalados e em funcionamento. 

- Passarelas subterrâneas para a fauna implantadas. 
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• Indicadores de desempenho: 

- Número de incêndios ocorridos na faixa de servidão da estrada. 

- Número de ocorrências de incêndios. 

- Freqüência de fiscalização da área. 

- Autos de infração lavrados. 

- Número de notificações emitidas. 

- Número de materiais apreendidos. 

- Número de animais atropelados. 

- Número de placas de sinalização instaladas e em bom estado de conservação. 

- Número de acidentes rodoviários ocorridos. 

- Número de guaritas instaladas e ocupadas. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Controlar e monitorar o acesso e a circulação de veículos pela Estrada da Praia de 
Carapebus CRP-011. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A velocidade máxima deverá ser de 40km/h. 

➢ A permanência de veículos e seus ocupantes nas áreas lindeiras da estrada 
somente será permitida em casos de acidentes, problemas mecânicos do veículo 
ou de manifestação de problemas de saúde de ocupantes 

2. Implementar medidas de prevenção de incêndios. 

3. Monitorar a expansão das áreas afetadas por espécies invasoras. 

Ações de operacionalização 

4. Instalar guarita com cancela no ponto de saída do "Balneário" de Carapebus, onde a 
estrada encontra o limite do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverá ser considerada a possibilidade de construção de pórtico para sinalizar o 
início do Parque, junto á guarita. 

➢ O Chefe do Parque deverá designar funcionários para realizar o serviço de 
vigilância, autorizando o ingresso de visitantes e fornecendo as primeiras 
informações e orientações de como proceder no interior da Unidade. 

5. Instalar guarita com portaria no ponto de cruzamento do limite do Parque com a 
Estrada da Praia de Carapebus. 
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6. Sinalizar adequadamente a área com placas bases, educativas, indicativas e de 
advertência. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverão ser instaladas placas que informem a localização do Núcleo de 
Carapebus, bem como a da Sede do Parque. 

7. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Carapebus para instalação de bloquetes e 
vegetação, no trecho onde a estrada atravessa o Parque. 

8. Implantar barreiras em todo o perímetro da estrada no interior do Parque, visando 
impedir a circulação indevida de veículos e a extração ilegal de recursos naturais. 

9. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Carapebus para a conservação, manutenção 
e limpeza periódica da Estrada da Praia CRP-011, visando mantê-la em bom estado 
de conservação e evitar a ocorrência de incêndios e acidentes. 

 

4.7.2.1.6. – AEI Núcleo de Visitação do Parque em Carapebus 

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: Localizada 
próxima à Guarita com cancela do Parque, no Município de Carapebus, incluindo a área 
para implantação da Trilha do Borboletário. 

• Resultados esperados: 

- Parceria assinada entre a Unidade e a Prefeitura de Carapebus para apoio à 
implantação e gestão do Núcleo estabelecida e formalizada. 

- Núcleo implantado e equipado. 

- Serviços ligados ao atendimento e orientação ao público em funcionamento no Núcleo. 

- Visitação pública organizada e controlada. 

- Trilha do Borboletário implantada. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de visitantes registrados no Núcleo/mês 

- Número de eventos promovidos no Núcleo (palestras, sessão de vídeos, entre outros)/ 
mês 

- Percentual dos equipamentos necessários para o Núcleo adquiridos. 

- Número de funcionários trabalhando no Núcleo (servidores do IBAMA, cedidos e 
contratados). 

- Número de escolas atendidas pelo Núcleo/mês 

- Número de visitantes na trilha/mês. 
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QUADRO 4.11 – Equipamentos e mobiliários para o Núcleo de Visitação do Parque, 
em Carapebus 

Descrição Quantidade 

Ar condicionado SPLIT de 7.500 BTUs 01 

Ar condicionado SPLIT de 10.000 BTUs 01 

Ar condicionado SPLIT de 21.000 BTUs 01 

Tela de projeção 01 

Data show fixo 01 

Sistema de som e iluminação 01 

Computadores e periféricos  05 

Laptop 01 

Impressora  01 

Scanner 01 

No break 1400KVA 15 

Filmadora digital 01 

Softwares variados 

Televisão de 32 polegadas , digital e tela de plasma 01 

DVD 03 

Mapoteca 01 

Cadeiras acolchoadas em vinil para auditório, com braço 60 

Mesas de reunião grandes 01 

Cadeiras acolchoadas, em vinil empilháveis 40 

Mesas de escritório em fórmica, com cadeira adequada com braço 21 

Mesas redondas, para estudo 03 

Armários e estante para escritório 03 

Estantes do tamanho da parede com escada corrediça para biblioteca variado 

Armário para sala de acesso á INTERNET 01 

Suporte para painéis variado 

Molduras digitais e eletrônicas para fotografias e exposição 12 

Armários de vidro para a exposição de fauna e flora Variado 

Estantes metálicas para o almoxarifado  05 

Jogo de sofá de 02 lugares 02 

Jogo de sofá de 03 lugares 01 

Forno microondas 01 

Geladeira  01 

Bebedouro para água gelada e natural 01 

Jogo de Mesa e cadeiras com 6 lugares  01 

 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Dotar o Núcleo de serviços de vigilância para proteger o patrimônio natural e cultural, 
bem como para oferecer segurança aos funcionários e visitantes. 

2. Realizar a fiscalização permanente na área e nas vias de acesso a mesma. 

Ações de operacionalização 

3. Implantar o Núcleo de visitação do Parque em Carapebus. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Para a implantação do Núcleo, o Parque deverá solicitar apoio da Prefeitura de 
Carapebus. 

3.1. Dotar o Núcleo de infra-estrutura básica, equipamentos, serviços e recursos 
necessários para efetivar o seu funcionamento, contemplando, no mínimo, os 
seguintes componentes: 

– Infra-estrutura de saneamento básico, energia e telefonia. 

– sala de exposição. 
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– auditório. 

– recepção. 

– loja de vendas de “souvenir”. 

– lanchonete. 

– sanitários. 

– estacionamento. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O estacionamento para os visitantes desta AEI deverá estar localizado fora 
dos limites da área do Parque, devendo o ICMBio fazer gestões junto à 
Prefeitura Municipal de Macaé para a elaboração e implantação do projeto. 

➢ O estacionamento para visitantes portadores de necessidades especiais e 
equipe de apoio ao PN deverá ser construído junto ao Núcleo de Visitação. 

➢ O estacionamento não deverá possuir impermeabilização. Sugere-se 
cobertura do solo por bloquetes intercalados com plantas herbáceas, típicas 
do local. 

➢ A área designada para a construção do Núcleo de Visitação em Macaé deve 
ter, no mínimo, 203m2 e a sua implantação deverá obedecer a um projeto 
específico a ser elaborado posteriormente. 

4. Manter no Núcleo um livro de registro de visitantes. 

5. Implantar trilha interpretativa entre o Núcleo de Visitação e o Borboletário, circundando 
este último, que deverá ter a denominação de Trilha do Borboletário. 

6. Implantar o Borboletário. 

Ações de conscientização ambiental 

7. Montar exposição permanente no Núcleo. 

8. Disponibilizar material de divulgação do Parque. 

9. Realizar, permanentemente, atividades integradas de Programas de Educação 
Ambiental, divulgação e comunicação e Uso Público. 

Norma(s) específica(s): 

➢ No Núcleo, os visitantes deverão receber informações e orientações sobre o 
Parque, em geral, e, em especial, sobre as áreas abertas ao público, as atividades 
que podem ser realizadas e as respectivas normas. 

10. Desenvolver projeto específico, implantar borboletário e promover a sua manutenção. 
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4.7.2.1.7. – AEI Canal Campos-Macaé 

Inserção no zoneamento: Zona Histórico-Cultural. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: Trata-se de uma 
área de grande valor histórico-cultural e de alto potencial para o desenvolvimento do turismo 
na Região do Parque. No interior do Parque os remanescentes do Canal encontram-se entre 
o Canal do Imbiú, em Carapebus, e a Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba), em Macaé. 

FOTOGRAFIA 4.4 – Visão do Canal Campos-Macaé com suas margens preservadas 
com vegetação, mas com indícios de assoreamento e 
eutrofização 

 

• Resultados esperados: 

- Patrimônio histórico-cultural valorizado e protegido. 

- Trilha interpretativa fluvial implantada. 

- Vegetação marginal do canal recuperada 

- Projetos de pesquisa sobre biodiversidade e dinâmica ambiental implantados. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de visitantes recebidos e orientados no início da trilha, na ponte do Imbiú. 

- Percentual de cobertura vegetal marginal do canal recuperada. 

- Freqüência de fiscalização na área. 

- Freqüência de ocorrência de incêndios. 

- Número de focos de incêndios. 

- Porcentagem de visitantes respondendo ao sistema de avaliação e monitoramento. 

- Número de pesquisas realizadas. 

- Número de embarcações por mês 
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- Parâmetros de qualidade da água segundo a resolução CONAMA No. 357/2005 de 
acordo com a Lei No. 9.433/1997 da Política Nacional de Recursos Hïdricos. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Realizar projeto específico de recuperação da vegetação marginal do Canal Campos-
Macaé. 

2. Fiscalizar a área permanentemente. 

Ações de visitação 

3. Promover e ordenar o desenvolvimento de atividades de turismo, lazer e recreação no 
local, com base nas normas estabelecidas para o Parque e para a zona histórico-
cultural. 

3.1. Elaborar projeto específico para a implantação de trilhas fluviais pelo Canal até 
as Lagoas Paulista e Carapebus, que valorize os atributos naturais da região. 

3.1.1. Elaborar projeto de Interpretação Ambiental para a trilha. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverá ser elaborado um folheto com a interpretação ambiental do percurso 
ao longo das trilhas fluviais. 

3.1.2. Produzir materiais com as informações relevantes sobre a biota, mais 
representativa, abrangendo sua fauna e flora para serem utilizado pelos 
condutores e guias durante a realização da visitação. 

3.1.3. Elaborar estudo para a determinação da capacidade de suporte das trilhas. 

3.1.4. Desenvolver projeto específico para a identificação do melhor tipo de 
embarcação a ser utilizado na realização dessa atividade, visando, 
principalmente, a minimização dos impactos ambientais negativos. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A utilização das trilhas só poderá ocorrer com a prévia autorização da 
gerência do Parque. 

➢ Essas trilhas poderão ser utilizadas como rota de fiscalização e apoio para 
combate a incêndios. 

➢ Os visitantes deverão ser previamente informados das normas de conduta. 

➢ Os visitantes deverão permanecer embarcados durante todo o percurso ao 
longo das trilhas fluviais. 

➢ No percurso das trilhas fluviais todos os visitantes deverão utilizar colete 
salva-vidas, inclusive os condutores, guias e o piloto da embarcação. 

➢ Os deslocamentos em barco só ocorrerão quando o percurso fluvial 
apresentar condições de segurança. 
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➢ Não serão permitidos banho e pesca. 

➢ Todas as embarcações autorizadas a realizar essa atividade no Parque 
deverão possuir equipamentos de segurança e de rádio-comunicação para 
contato com a UC. 

Ações de operacionalização 

4. Implantar a sinalização interpretativa, educativa e de advertência, necessária na área. 

5. Acompanhar a elaboração de projeto específico para construção de atracadouro para 
o embarque e desembarque de visitantes, sendo um no Imbiú e outro no balneário de 
Carapebus, respectivamente. 

5.1. Acompanhar a implantação e construção de atracadouro para o embarque e 
desembarque de visitantes, sendo um no Imbiú e outro no balneário de Carapebus, 
respectivamente. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O atracadouro do Imbiú deverá ter seu projeto desenvolvido pela Prefeitura e 
acompanhado pelo IBAMA. O local deverá ser selecionado posteriormente. 

➢ Junto a este atracadouro deverá ser construído um estacionamento para apoio aos 
visitantes. 

5.1.1. Estabelecer um posto de fiscalização / orientação, na ponte do Imbiú para controle e 
orientação dos visitantes e demais usuários. 

6. Fazer gestão nas prefeituras locais para implementação de projeto de dragagem / 
desassoreamento do canal Campos-Macaé, de forma que seja recuperada a sua 
navegabilidade. 

Norma(s) específica(s): 

➢ No trecho compreendido entre o canal do Imbiú e a Lagoa de Cabiúnas 
(Jurubatiba), que se localiza dentro da área da Unidade, a execução do projeto 
deverá estar a cargo do ICMBio. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

7. Estabelecer parceria para realizar o monitoramento ambiental, com ênfase na 
avaliação dos impactos decorrentes da utilização do Canal Campos-Macaé como trilha 
fluvial. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Esta atividade deverá ser realizada no âmbito do Programa de Monitormento. 
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4.7.2.1.8. – AEI Lagoa Paulista 

Inserção no zoneamento: Zona Primitiva. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: Essa lagoa possui 
1,16 km2 e profundidade média entre 0,75 e 1,50m. Apresenta forma alongada e estreita, 
estendendo-se perpendicularmente à costa, com área significativa distante do mar. O 
acesso à Lagoa é feito por via fluvial, através do Canal Campos-Macaé, e pela praia. 

• Resultados esperados: 

– Ecossistema lagunar protegido. 

– Biodiversidade aquática e qualidade de água conservada. 

– Conhecimento científico ampliado. 

– Atividades desenvolvidas na praia, sejam elas de pesquisa, educação e interpretação 
ambiental, ou de visitação, controladas e monitoradas 

– Sinalização adequada implantada e mantida em bom estado de conservação. 

– Visitantes e demais usuários bem orientados e informados. 

• Indicadores de desempenho: 

– Número de operações de fiscalização realizadas por mês na área. 

– Número de autos de infração lavrados na área, por mês. 

– Número de notificações, por mês. 

– Quantidade de materiais apreendidos por mês. 

– Número de pesquisas realizadas na área. 

– Número de placas de sinalização em bom estado de conservação. 

– Número de visitantes/dia. 

– Grau de satisfação do visitante. 

– Parâmetros da qualidade da água (físicos, químicos e biológicos) monitorados no 
âmbito do Programa de Monitoramento do Parque, segundo legislação vigente que 
dispõe sobre a classificação das águas para balneabilidade, qualidade de água e uso 
por populações (Resoluções CONAMA: 357-2005 e Lei 9433de 08/01 1997). 
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Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Fiscalizar a área com vistas a coibir a caça, a pesca, o fogo e outras formas de 
degradação ambiental. 

Norma(s) específica(s): 

➢ As atividades permitidas serão a pesquisa científica, o monitoramento ambiental, a 
fiscalização, a educação ambiental e a visitação restrita. 

➢ O trecho da Lagoa entre o oceano e o Canal Campos-Macaé deverá ser fiscalizado 
intensamente. 

➢ Não será permitido o trânsito de veículos na área adjacente à Lagoa. 

➢ Não serão permitidas quaisquer instalações de infra-estrutura. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

2. Apoiar a pesquisa científica e o monitoramento da Lagoa de acordo com as normas 
estabelecidas para a zona primitiva. 

3. Estabelecer parceria para monitorar a qualidade da água da Lagoa, no âmbito do 
Programa de Monitoramento do Parque, segundo legislação vigente que dispõe sobre 
a classificação das águas para balneabilidade, qualidade de água e uso por 
populações (Resoluções CONAMA: 357-2005 e Lei 9433de 08/01 1997). 

Ações de visitação 

4. Promover e ordenar a realização de visitas embarcadas com finalidade de turismo, 
recreação e lazer contemplativos. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Não haverá implantação de infra-estrutura nesta zona. Os visitantes não 
desembarcarão e a programação de embarque e desembarque será no 
atracadouro do Imbiú, em Carapebus, conforme descrito anteriormente. 

5. Permitir o banho na Lagoa junto ao mar para visitantes que se deslocam caminhando 
pela praia, ou que chegarem até este ponto pela trilha fluvial. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Os eventuais banhistas deverão ser orientados sobre procedimentos a serem 
adotados numa zona primitiva, inclusive no que se refere à segurança. 
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4.7.2.1.9. – AEI Lagoa e Restinga da Garça e da Bezerra 

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: As Lagoas da 
Bezerra e da Garça estão inseridas na restinga paralelamente ao mar e se encontram 
próximas ao Balneário de João Francisco, que é o principal ponto de lazer e turismo do 
município de Quissamã. 

A FOTOGRAFIA 4.5 mostra visão parcial da margem da Lagoa da Garça. 

FOTOGRAFIA 4.5 – Margem da Lagoa da Garça 

 

• Resultados esperados: 

- Lagoas e restingas protegidas em relação à sua biodiversidade e características 
geomorfológicas e de qualidade da água. 

- Ações de uso público implementadas. 

- Impactos derivados do uso público, monitorados e manejados. 

- Infra-estrutura para visitação implantada. 

- Sinalização adequada implantada e mantida em bom estado de conservação. 

- Visitantes e demais usuários bem orientados e informados. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número e freqüência de ações de fiscalização da área. 

- Número de placas de sinalização em bom estado de conservação. 

- Número de equipamentos facilitadores e de apoio à visitação adquiridos e instalados. 

- Número de visitantes registrados. 

- Parâmetros da qualidade da água (físicos, químicos e biológicos) estabelecidos de 
acordo com a legislação vigente que dispõe sobre a classificação das águas para 
balneabilidade, qualidade de água e uso por populações (Resoluções CONAMA 357-
2005 e Lei 9433de 08/01 1997). 
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- Número de pesquisas realizadas na área. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Fiscalizar a área e coibir a caça, a pesca, o fogo e quaisquer formas de degradação 
ambiental. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Não será permitido o acesso a essa área com a utilização de bugres e outros 
veículos com tração nas quatro rodas. 

Ações de visitação 

2. Elaborar projeto específico e implantar as trilhas interpretativas para caminhada ao 
redor das lagoas da Bezerra, Garça e Amarra-Boi. 

2.1. Prever nos projetos a implantação de trilhas interpretativas sobre as atualmente 
existentes: Estrada da Estivinha, Trilha do Amarra Boi e Trilha da Garça, da 
infra-estrutura de apoio aos visitantes e estacionamento. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O acesso a essa área dar-se-á pela Portaria a ser construída na Estrada da 
Estivinha, onde também deve ser construída uma infra-estrutura de apoio aos 
visitantes (lanches, água e refrigerantes). 

➢  

➢ O estacionamento para os visitantes desta AEI deverá estar localizado fora 
dos limites da área do Parque, no Balneário de João Francisco, devendo o 
ICMBio fazer gestões junto à Prefeitura Municipal de Macaé para a 
elaboração e implantação do projeto. 

➢ O estacionamento para visitantes portadores de necessidades especiais e 
equipe de apoio ao PN deverá ser construído junto à Sede. 

➢ O estacionamento não deverá possuir impermeabilização. Sugere-se 
cobertura do solo por bloquetes intercalados com plantas herbáceas, típicas 
do local. 

➢ A interpretação ambiental dessas trilhas deverá enfatizar seus aspectos 
ambientais e culturais e as diferentes inter-relações presentes. 

➢ A trilhas deverão ser planejadas com base em seus objetivos específicos, 
levando-se em consideração os impactos ambientais, recursos disponíveis e 
necessidades dos usuários (inclusive cadeirantes e idosos), além de 
condições de amenização climática, características do solo (substrato móvel) 
e manutenção. 

➢ Os projetos deverão contemplar tratamento paisagístico integrado ao 
ambiente. 

➢ Os projetos deverão contemplar a instalação de infra-estrutura sanitária 
básica (banheiros, água potável e tratamento de esgoto) 
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➢ Os projetos deverão contemplar a instalação de infra-estrutura de coleta e 
soluções para o descarte de lixo. 

3. Elaborar projeto específico e implantar uma trilha específica para a prática do ciclismo, 
paralela à trilha interpretativa da Garça. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essa modalidade de atividade será voltada para grupos organizados que deverão 
seguir as regulamentações estabelecidas, principalmente quanto ao tamanho do 
grupo, horário, conduta e mínimo impacto. 

4. Permitir o uso das Lagoas para o Banho. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Os banhistas deverão ser orientados sobre procedimentos de segurança. 

➢ Os banhistas deverão ser orientados sobre procedimentos a serem adotados dentro 
de uma Unidade de Conservação. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

5. Autorizar e apoiar a realização de pesquisas e estudos necessários à proteção e ao 
manejo da Lagoa e restinga associada. 

6. Estabelecer parceria para monitoramento da qualidade da água da Lagoa, no âmbito 
do Programa de Monitoramento do Parque, seguindo os parâmetros da qualidade da 
água (físicos, químicos e biológicos), de acordo com a legislação vigente que dispõe 
sobre a classificação das águas, para balneabilidade, qualidade de água e uso por 
populações (Resoluções CONAMA 357-2005 e Lei 9433de 08/01 1997). 

7. Desenvolver projeto específico, visando determinar a capacidade de suporte e 
embasar o programa de monitoramento de impactos de visitação. 

Ações de operacionalização 

8. Dotar a área de infra-estrutura e equipamentos necessários para a realização de 
atividades recreativas, como quiosques cobertos, mesas e bancos e respectiva 
manutenção. 

9. Sinalizar adequadamente a área. 

10. Implantar placas e painéis educativos e de interpretação ambiental, além de placas 
informativas da localização da sede. 
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4.7.2.1.10. – AEI Lagoa e Restinga da Maria Menina e Robalo 

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: Essas lagoas 
estão localizadas entre os Balneários de João Francisco e Visgueiro. 

• Resultados esperados: 

- Lagoas e restingas protegidas em relação à sua biodiversidade e características 
geomorfológicas e de qualidade da água. 

- Ações de uso público implementadas. 

- Impactos derivados do uso público monitorados e manejados. 

- Infra-estrutura para visitação implantada. 

- Sinalização adequada implantada e mantida em bom estado de conservação. 

- Visitantes e demais usuários bem orientados e informados. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número e freqüência de ações de fiscalização da área. 

- Número de placas de sinalização em bom estado de conservação. 

- Número de equipamentos facilitadores e de apoio à visitação adquiridos e instalados. 

- Número de visitantes registrados. 

- Parâmetros da qualidade da água (físicos, químicos e biológicos) estabelecidos de 
acordo com a legislação vigente que dispõe sobre a classificação das águas para 
balneabilidade, qualidade da água e uso por populações (Resoluções CONAMA 357-
2005 e Lei 9433 de 08/01 1997). 

- Número de pesquisas realizadas na área. 

Ações de proteção e manejo 

1. Fiscalizar a área com vista a coibir a caça, a pesca, o fogo e outras formas de 
degradação ambiental. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Não será permitido o acesso a essa área com a utilização de veículos. 

Ações de visitação 

2. Elaborar projetos específicos para implantação das trilhas interpretativas para 
pedestres ao redor das Lagoas Maria Menina e Robalo. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O acesso a essa área será feito a partir dos Balneários de João Francisco e 
Vigueiro, pela praia. 
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➢ A interpretação ambiental dessas trilhas deverá enfatizar seus aspectos ambientais 
e culturais e as diferentes inter-relações presentes. 

➢ A trilhas deverão ser planejadas com base em seus objetivos específicos, levando-
se em consideração os impactos ambientais, recursos disponíveis e necessidades 
dos usuários (inclusive cadeirantes e idosos), além de condições de amenização 
climática, características do solo (substrato móvel) e manutenção. 

➢ Os projetos deverão contemplar tratamento paisagístico integrado ao ambiente. 

➢ Os projetos deverão contemplar a instalação de infra-estrutura de coleta de lixo e 
soluções para o descarte de lixo. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

3. Autorizar e apoiar a realização de pesquisas e estudos necessários à proteção e ao 
manejo das Lagoas e restinga associada. 

4. Monitorar a qualidade da água da Lagoa, no âmbito do Programa de Monitoramento 
do Parque, seguindo os parâmetros de qualidade da água (físicos, químicos e 
biológicos), de acordo com a legislação vigente que dispõe sobre a classificação das 
águas para balneabilidade, qualidade da água e uso por populações (Resoluções 
CONAMA 357-2005 e Lei 9433de 08/01 1997). 

5. Desenvolver projeto específico, visando determinar a capacidade de suporte e 
embasar o programa de monitoramento de impactos de visitação. 

Ações de operacionalização 

6. Realizar projeto específico de infra-estrutura e equipamentos necessários para a 
realização de atividades recreativas, como quiosques cobertos, churrasqueiras, mesas 
e bancos e sanitários. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O projeto deverá contemplar a instalação de infra-estrutura sanitária básica 
(Banheiros, água potável e tratamento de esgoto) 

➢ O projeto deverá contemplar a instalação de infra-estrutura de coleta e soluções 
para o descarte de lixo. 

7. Sinalizar adequadamente a área. 

8. Instalar placas e painéis educativos e de interpretação ambiental, além de placas 
informativas da localização da sede. 
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4.7.2.1.11. – AEI Sede do Parque 

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: Essa área está 
localizada no Município de Quissamã, na antiga área do Loteamento Terra Mares. 

• Resultados esperados: 

- Sede do Parque instalada. 

- Edificações, instalações e equipamentos adequados e modernos implantados, com 
boa manutenção e em bom estado de uso. 

- Centro de Visitantes implantado e dotado de equipamentos e serviços. 

• Indicadores: 

- Percentual de edificações e instalações da Sede Administrativa implantadas. 

- Percentual de edificações e instalações do Centro de Visitantes implantadas. 

- Percentual de equipamentos necessários para a Sede adquiridos. 

- Percentual de equipamentos necessários para o Centro de Visitantes adquiridos. 

- Número de visitantes registrados anualmente no Centro de Visitantes. 

- Número de funcionários baseados na sede. 

QUADRO 4.112 – Equipamentos/mobiliário/utensílios necessários para a Sede e 
Cozinha 

Descrição Quantidade 

Viatura tipo Van para 16 passageiros 01 

Mesa de escritório e cadeiras adequadas 12 

Armários /estantes de escritório  05 

Jogo de sofá de 2 lugares 01 

Jogo de sofá de 3 lugares 01 

Computadores com periféricos 04 

Laptop 01 

Impressora multifuncional com scanner e fax 01 

Copiadora, para 3000 cópias 01 

Ar condicionada de 12.000 BTUs 02 

No Break de 1400KVA 03 

GPS de alta precisão 01 

Clinômetro 01 

Máquina fotográfica digital de 7.2 pixels 01 

Arquivos de aço co 4 gavetas 04 

Fogão industrial de 8 bocas, a gás 01 

Geladeira industrial 01 

Freezer industrial 01 

Exaustores 02 

Ares condicionados de 40.000BTUs 03 

Tv 29 polegadas 01 

Antena parabólica 01 

Equipamento de Energia solar adequado ao espaço 

Jogo de panelas industrial 01 

Jogo de panelas 02 

Pratos  40 

Copos 40 

Talheres 40 

Mesas 15 

Cadeiras empilháveis 40 
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Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de operacionalização 

1. Desenvolver projeto específico para instalar a Sede e dotá-la de infra-estrutura mínima 
e equipamentos, necessários para o seu funcionamento, contendo, entre outras 
dependências, sala da chefia, sala dos técnicos, sala de reuniões, sala de informática, 
almoxarifado, sanitários, copa/cozinha, estaleiro, oficina, garagem e um pequeno 
estacionamento. Estes equipamentos estão detalhados no QUADRO 4.7. 

Norma(s) específica(s) 

➢ A instalação da Sede poderá ser realizada em parceria com a Prefeitura de 
Quissamã. 

➢ Todos os projetos específicos deverão considerar infra-estrutura de energia, 
telefonia, rede de informática, fornecimento de água tratada e esgotamento 
sanitário; quando possível optar por tecnologia de energia limpa e materiais de 
acordo com o ambiente e integrados a paisagem. A Sede deverá ter no mínimo 
84m2 para o Prédio principal; 70m2 para a Garagem/Oficina/Estaleiro; e 75m2 para 
o Estacionamento, totalizando uma área de 229m2. 

2. Instalar o Centro de Visitantes visando receber, orientar, educar, conduzir e propiciar a 
aproximação do público com a natureza, através da oferta de serviços e realização de 
atividades que despertem seu interesse e sensibilidade para as questões importantes 
relacionadas à Unidade de Conservação e seu entorno. 

Norma(s) específica(s) 

➢ O Centro de Visitantes, dentro do conjunto de infra-estrutura, deverá integrar-se à 
paisagem e às demais edificações. 

➢ O Parque deverá alocar funcionários capacitados para realizar a recepção e a 
informação no Centro de Visitantes durante o horário do seu funcionamento. 

➢ O projeto de instalação do Centro de Visitantes deverá contemplar as 
particularidades ambientais, tais como: insolação, ventilação, iluminação natural e 
aproveitamento dos recursos cênicos naturais. 

➢ As infra-estruturas deverão contar com facilidades para portadores de 
necessidades especiais. 

➢ O Centro de Visitantes deverá contar com os seguintes componentes: 

a) Sala de recepção, onde o visitante receberá orientação sobre as atividades e 
serviços oferecidos pelo Centro e pelo Parque em geral. 

b) Sala para exposição permanente e temporária, com painéis, fotografias, jogos 
interativos e outros recursos áudio-visuais capazes de despertar o interesse 
dos visitantes. 

c) Museu. 

d) Auditório equipado com aparelhos áudio-visuais para a realização de palestras, 
projeção de slides, filmes, cursos, etc. 
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e) Biblioteca com um acervo mínimo sobre o Parque e sua região, dispondo de 
serviços de consulta e empréstimo de livros. 

f) Loja ou quiosque de vendas de suvenirs, como postais, pôsteres, camisetas, 
bonés, artesanato da região e produtos como filmes fotográficos e baterias, 
entre outros. 

g) Sala para os monitores envolvidos com a condução de grupos. 

h) Sala para acondicionamento de equipamentos e materiais utilizados no Centro. 

i) Sanitários, bebedouros, lixeiras. 

j) Estacionamento. 

➢ O estacionamento para os visitantes deverá ser construído fora dos limites do 
Parque de acordo com projeto da Prefeitura em local a ser selecionado. 

➢ O estacionamento para visitantes portadores de necessidades especiais e equipe 
de apoio ao PN deverá ser construído junto ao Centro de Visitantes. 

➢ O estacionamento não deverá possuir impermeabilização. Sugere-se cobertura do 
solo por bloquetes intercalados com plantas herbáceas, típicas do local. 

➢ No Centro de Visitantes deverão ser oferecidos, no mínimo, os seguintes serviços: 

a) Informação sobre os serviços oferecidos no Parque, bem como telefones 
públicos, sanitários, venda de souvernirs, guias, passeios, apresentação de 
filmes e palestras, entre outros. 

b) Informação sobre as normas de visitação. 

c) Orientação espacial e interpretação. 

➢ Na interpretação dos recursos naturais e culturais do Parque deverão ser utilizadas 
as mais diferentes formas e meios interpretativos disponíveis, principalmente para 
uso em exposições no Centro de Visitantes, tais como: painéis, dioramas, 
maquetes, materiais científicos, mapas, fotografias aéreas, imagens de satélite, 
filmes, CD-rom, palestras e museu vivo e/ou interativo, simulando o ambiente 
lagunar. 

3. Implementar medidas que visem coibir ações de vandalismo no Centro de Visitantes. 

Norma(s) específica(s) 

➢ O Parque deverá designar funcionários encarregados da segurança do Centro, 
especialmente da exposição. 

4. Realizar a manutenção periódica do Centro de Visitantes. 

5. Elaborar e implementar um projeto de coleta seletiva de lixo. 

Norma(s) específica(s) 

➢ O lixo coletado deverá ser descartado adequadamente. 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Agosto / 2020 E4-150 
 

➢ Deverá ser estabelecida formalmente parceria com a Prefeitura de Quissamã para 
o descarte do lixo. 

➢ O projeto de coleta e descarte adequado do lixo deverá ser integrado ao Programa 
de Conscientização e Educação Ambiental do Parque. 

Ações de conscientização ambiental 

6. Planejar, montar e manter exposição permanente interpretativa sobre o Parque no 
Centro de Visitantes. 

6.1. Levantar ou produzir material interpretativo para utilização na exposição. 

a) Os seguintes temas poderão ser desenvolvidos na exposição: fauna, flora, 
lagoas e mar, aspectos culturais e históricos, aspectos inter-relacionados e 
SNUC. 

Norma(s) específica(s) 

➢ No planejamento da exposição deverá ser incentivada a utilização do maior 
número possível de recursos visuais, tais como: mapas, gráficos, textos, fotos 
e ilustrações, além de recursos de ambientação, como música, aroma, 
iluminação e temperatura adequada. 

a) Como sugestão, poderão ser expostos vários tipos de mapas no Centro 
de Visitantes, como o mapa do Parque com as áreas de visitação. 

➢ O planejamento da exposição deverá ser feito com base nas características 
do perfil do visitante, para que a mesma atinja os objetivos estabelecidos. 

a) Os materiais científicos que podem ser objeto de interpretação incluem: 
a) esqueleto e molde de pegadas de animais; b) exicatas com a utilização 
de fotos ou desenhos; c) amostras de sementes e troncos de árvores, 
com o uso de fotos (ou desenho) e textos complementando a informação; 
d) peças arqueológicas; e) coleções de insetos, com fotos ou ilustrações 
sobre as inter-relações entre os insetos e os ambientes em que vivem, 
entre outros. 

7. Preparar uma programação semanal ou mensal da exibição de filmes, palestras e 
projeção de slides com horários definidos e fixá-la em local de fácil visualização, no 
Centro de Visitantes. 

8. Estabelecer Parcerias com instituições públicas e/ou privadas, ONGs regionais e as 
Prefeituras de Macaé, Carapebus e Quissamã, para que participem dos eventos a 
serem realizados e da divulgação científica do Centro de Visitantes. 

 

4.7.2.1.12. – AEI Estação de Tratamento de Esgoto – ETE de João Francisco 

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Conflitante. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: Trata-se de uma 
Estação de Tratamento de Esgotos, cuja construção foi iniciada após a criação do Parque, 
adjacente ao “Balneário da Praia do João Francisco”. 
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FOTOGRAFIA 4.6 – Vista lateral da ETE de João Francisco 

 

• Resultados esperados: 

– Retirada da ETE e recuperação dos danos ambientais causados. 

• Indicadores de desempenho: 

– Volume de entulho oriundo da demolição retirado do local. 

– Percentual de área colonizada por vegetação típica de sucessão em restinga. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de operacionalização 

1. Acompanhar o andamento do processo para a retirada da ETE do interior do Parque. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

2. Acompanhar a elaboração de projeto específico para a recuperação ambiental da área. 

3. Acompanhar o projeto de monitoramento da recuperação da área. 

4. Acompanhar o projeto de monitoramento da regeneração natural da área com 
vegetação típica de restinga. 

 

4.7.2.1.13. – AEI Estrada João Francisco - QSM-011 

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Conflitante. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: Trata-se de uma 
estrada municipal, asfaltada, que dá acesso a Praia de João Francisco. 
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FOTOGRAFIA 4.7 – Estrada Municipal QSM-011 de acesso à Praia de João Francisco 

 

• Resultados esperados: 

- Impactos negativos da Estrada sobre o Parque, minimizados. 

- Parque protegido contra incêndios. 

- Circulação de veículos no trecho do Parque controlada. 

- Fauna protegida de atropelamentos. 

- Sinalização adequada implantada e mantida em bom estado de conservação. 

- Usuários e visitantes orientados e informados sobre a existência do Parque e sobre as 
principais normas estabelecidas. 

- Conservação e manutenção da estrada, implementadas. 

- Redutores de velocidade instalados e em funcionamento. 

- Passarelas subterrâneas para a fauna implantadas. 

- Guaritas instaladas e em funcionamento. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de incêndios ocorridos na faixa de servidão da estrada. 

- Número de ocorrências de incêndios. 

- Freqüência de fiscalização da área. 

- Autos de infração lavrados. 

- Número de notificações emitidas. 

- Número de materiais apreendidos. 

- Número de animais atropelados. 

- Número de placas de sinalização instaladas e em bom estado de conservação. 
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- Número de acidentes rodoviários ocorridos. 

- Número de guaritas instaladas e ocupadas. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Controlar e monitorar o acesso e a circulação de veículos pela Estrada QSM-011. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A velocidade máxima deverá ser de 40km/h. 

➢ A permanência de veículos e seus ocupantes nas áreas lindeiras da estrada 
somente será permitida em casos de acidentes, problemas mecânicos do veículo 
ou de manifestação de problemas de saúde de ocupantes. 

2. Implementar medidas de prevenção de incêndios. 

3. Controlar a presença de espécies exóticas existentes ao longo da estrada. 

Ações de operacionalização 

4. Instalar guarita com cancela no ponto de saída do "Balneário" João Francisco, onde a 
estrada encontra o limite do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverá ser considerada a possibilidade de construção de pórtico para sinalizar o 
início do Parque, junto à guarita. 

➢ O Chefe do Parque deverá designar funcionários para realizar o serviço de 
vigilância, autorizando o ingresso de visitantes e fornecendo as primeiras 
informações e orientações de como proceder no interior da Unidade. 

5. Instalar guarita com portaria no ponto de cruzamento do limite do Parque com a 
Estrada João Francisco QSM-011. 

6. Adequar e completar sistema de sinalização no trecho da Estrada que limita e corta o 
Parque. 

7. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Quissamã para que sejam feitas a 
delimitação e a demarcação da faixa de servidão ao longo da Estrada QSM-011, no 
total de 10m para cada lado. 

8. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Quissamã para a conservação e manutenção 
periódica da Estrada, visando mantê-la em bom estado de conservação e evitar a 
ocorrência de incêndios e acidentes. 

9. Instalar equipamentos de segurança e turísticos ao longo da Estrada para informação 
dos usuários. 

10. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Quissamã para desenvolver projeto 
específico para a instalação de redutores de velocidade no trecho onde a Estrada 
QSM-011 atravessa o Parque. 
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11. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Quissamã para desenvolver projeto 
específico de instalação de passarelas subterrâneas para a circulação de fauna no 
trecho onde a Estrada QSM-011 atravessa o Parque. 

 

4.7.2.1.14. – AEI Estrada Quissamã-Visgueiro QSM-008 

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Conflitante. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: Também 
conhecida como Estrada do Visgueiro. Trata-se de uma estrada municipal, de saibro, que dá 
acesso ao Balneário do Visgueiro. 

• Resultados esperados: 

- Impactos negativos da estrada sobre o Parque minimizados. 

- Parque protegido contra incêndios. 

- Circulação de veículos no trecho do Parque controlada. 

- Fauna protegida de atropelamentos. 

- Sinalização adequada implantada e mantida em bom estado de conservação. 

- Usuários e visitantes orientados e informados sobre a existência do Parque e sobre as 
principais normas estabelecidas. 

- Conservação e manutenção da estrada, implementadas. 

- Redutores de velocidade instalados e em funcionamento. 

- Passarelas subterrâneas para a fauna implantadas. 

- Guaritas instaladas e em funcionamento. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de incêndios ocorridos na faixa de servidão da estrada. 

- Número de ocorrências de incêndios. 

- Freqüência de fiscalização da área. 

- Autos de infração lavrados. 

- Número de notificações emitidas. 

- Número de materiais apreendidos. 

- Número de animais atropelados. 

- Número de placas de sinalização instaladas e em bom estado de conservação. 

- Número de acidentes rodoviários ocorridos. 
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- Número de guaritas instaladas e ocupadas. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Controlar e monitorar o acesso e a circulação de veículos pela Estrada QSM-008. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A velocidade máxima deverá ser de 40km/h. 

➢ A permanência de veículos e seus ocupantes nas áreas lindeiras da estrada 
somente será permitida em casos de acidentes, problemas mecânicos do veículo 
ou de manifestação de problemas de saúde de ocupantes 

2. Implementar medidas de prevenção de incêndios. 

3. Controlar a presença de espécies exóticas existentes ao longo da estrada. 

Ações de operacionalização 

4. Instalar guarita com cancela no ponto de saída do "Balneário" do Visgueiro, onde a 
estrada encontra o limite do Parque. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O Chefe do Parque deverá designar funcionários para realizar o serviço de 
vigilância, autorizando o ingresso de visitantes e fornecendo as primeiras 
informações e orientações de como proceder no interior da Unidade. 

5. Instalar guarita com portaria no ponto de cruzamento do limite do Parque com a 
Estrada Quissamã-Visgueiro QSM-008. 

6. Adequar e completar sistema de sinalização no trecho da estrada que limita e corta o 
Parque. 

7. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Quissamã para que sejam feitas a 
delimitação e a demarcação da faixa de servidão ao longo da Estrada Quissamã-
Visgueiro QSM-008, no total de 10m para cada lado. 

8. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Quissamã para a conservação e manutenção 
periódica visando mantê-la em bom estado de conservação e evitar a ocorrência de 
incêndios e acidentes. 

9. Instalar equipamentos de segurança ao longo da Estrada para informação dos 
usuários. 

10. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Quissamã para desenvolver projeto 
específico para a instalação de redutores de velocidade no trecho onde a Estrada 
Quissamã-Visgueiro atravessa o Parque. 

11. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Quissamã para desenvolver projeto 
específico de instalação de Passarelas subterrâneas para a circulação de fauna no 
trecho onde a Estrada Quissamã-Visgueiro atravessa o Parque. 
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12. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Quissamã para instalação de Passarelas 
subterrâneas para a circulação de fauna no trecho onde a Estrada Quissamã-
Visgueiro QSM-008 atravessa o Parque. 

13. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Quissamã para instalação de bloquetes e 
vegetação, no trecho onde a Estrada atravessa o Parque. 

 

4.7.2.1.15. – AEI Lagoa Preta 

Inserção no zoneamento: Zona Primitiva 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: Essa lagoa possui 
uma área de 5,17 km2 e profundidade média de 0,50m. É alimentada pelo rio Preto e está 
posicionada perpendicularmente à costa, com grande área distante do mar. Trata-se de uma 
das melhores lagoas do Parque para banho. Esta AEI, além do espelho d’água, engloba 
30m ao redor da lagoa e a área onde será implantada a Trilha da Lagoa Preta e Barrinha. 

FOTOGRAFIA 4.8 – Visão aérea da Lagoa Preta 

 

Crédito: Prof Francisco Esteves 

• Resultados esperados: 

– Ecossistema lagunar protegido. 

– Biodiversidade aquática e qualidade de água conservadas. 

– Conhecimento científico ampliado. 

– Atividades desenvolvidas na praia, sejam elas de pesquisa, educação e interpretação 
ambiental ou de visitação, controladas e monitoradas 

– Sinalização adequada implantada e mantida em bom estado de conservação. 

– Visitantes e demais usuários bem orientados e informados. 

• Indicadores de desempenho: 

– Número de operações de fiscalização realizadas por mês na área. 

– Número de autos de infração lavrados na área por mês 

– Número de notificações por mês 
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– Quantidade de materiais apreendidos por mês 

– Número de pesquisas realizadas na área. 

– Número de placas de sinalização em bom estado de conservação. 

– Número de visitantes/dia. 

– Grau de satisfação do visitante. 

– Parâmetros da qualidade da água (físicos, químicos e biológicos), monitorados no 
âmbito do Programa de Monitoramento do Parque, segundo legislação vigente que 
dispõe sobre a classificação das águas para balneabilidade, qualidade de água e uso 
por populações (Resoluções CONAMA: 357-2005 e Lei 9433de 08/01 1997). 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Fiscalizar a área com vistas a coibir a caça, a pesca, o fogo e outras formas de 
degradação ambiental. 

Norma(s) específica(s): 

➢ As atividades permitidas serão a pesquisa científica, o monitoramento ambiental, a 
fiscalização, e educação ambiental e a visitação restritiva. 

➢ Não será permitido o trânsito de veículos na área adjacente à Lagoa. 

➢ Não serão permitidas quaisquer instalações de infra-estrutura. 

➢ A área deverá ser constantemente fiscalizada. 

➢ O acesso a essa área pela praia de Ubatuba será restrito a pedestre. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

2. Apoiar a pesquisa científica e o monitoramento da Lagoa de acordo com as normas 
estabelecidas para a zona primitiva. 

3. Estabelecer parceria para desenvolver projeto de monitoramento da qualidade da 
água da Lagoa, no âmbito do Programa de Monitoramento do Parque, segundo 
legislação vigente que dispõe sobre a classificação das águas para balneabilidade, 
qualidade de água e uso por populações (Resoluções CONAMA: 357-2005 e Lei 9433 
de 08/01 1997). 
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Ações de visitação 

4. Permitir a visitação de pedestres na área ao redor da Lagoa Preta, com finalidade de 
contemplação, recreação e lazer restritivos, utilizando a trilha já existente, que deverá 
ser denominada Lagoa Preta e Barrinha. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Será permitido o banho junto ao mar. 

5. Permitir o banho na lagoa junto ao mar para visitantes que se deslocam caminhando 
pela praia. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Os eventuais banhistas deverão ser orientados sobre procedimentos a serem 
adotados numa zona primitiva, inclusive no que se refere à segurança. 

 

4.7.2.1.16. – AEI Praia 

Inserção no zoneamento: A praia está inserida na Zona de Uso Extensivo em toda a sua 
extensão, com exceção dos trechos em frente ao Balneário de Carapebus, “Balneário” de 
João Francisco e Balneário do Visgueiro, onde a mesma encontra-se fora dos limites do 
Parque, e, portanto, fora dessa área estratégica. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: 

Essa área é constituída pela linha de praia incluída nos limites do Parque, a saber: desde a 
Praia de Ubatuba, em Quissamã UTM 263.072M E e 7.547.476m N até a Praia do Lagomar, 
no Município de Macaé UTM 222.274 m E e 7.531.027m N, com exceção dos trechos de 
praia localizados entre a Lagoa do Visgueiro e a Lagoa do Robalo (praia do Visgueiro), no 
trecho entre a Lagoa do Piripiri, o Balneário de João Francisco e o caminho que margeia a 
Lagoa da Garça. Também estão excluídos os trechos que vão da Praia da Capivara até a 
margem direita da Lagoa de Carapebus e da margem esquerda da Lagoa de Carapebus até 
o final do balneário. 

FOTOGRAFIA 4.9 – Visão geral da praia, na região do Município de Quissamã 
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• Resultados esperados: 

– Faixa litorânea protegida. 

– Atividades desenvolvidas na praia, sejam elas de pesquisa, educação e interpretação 
ambiental ou de visitação, implementadas de acordo com os respectivos programas. 

– Sinalização adequada implantada e mantida em bom estado de conservação ao longo 
da praia e nos seus acessos. 

– Visitantes e demais usuários bem orientados e informados. 

• Indicadores de desempenho: 

– Número de placas de sinalização afixadas ao longo da faixa de praia e nos seus 
acessos a esta. 

– Percentual de placas em bom estado de conservação. 

– Número de operações de fiscalização realizadas por mês na área. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Desenvolver Projeto específico sobre o uso da praia e limitações possíveis 
considerando a legislação vigente, pertinente. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O projeto deverá garantir a proteção da praia, de acordo com os objetivos da UC. 

2. Fiscalizar atividades pesqueiras e marítimas ilegais na faixa de oceano contígua à 
praia. 

Ações de operacionalização 

3. Implantar sinalização adequada ao longo da praia, em locais estratégicos, 
principalmente nos trechos em frente aos balneários, onde haverá maior fluxo de 
banhistas. 

4. Implantar obstáculos físicos para impedir acesso de veículos em trechos da praia onde 
o mesmo não será permitido. 

Ações de visitação 

5. Ordenar e controlar o uso de bugres pelo cômoro da praia, no trecho entre o balneário 
e o do Visgueiro, e até a Lagoa Preta. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Nos locais e na época da ocorrência da desova de tartarugas, deverá ser proibida 
a circulação de bugres. 

6. Permitir como atividade de recreação e lazer o banho, ao longo de toda a praia. 
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7. Permitir como atividade de recreação e lazer a pesca de linha e molinete, ao longo de 
toda a praia. 

 

4.7.2.2. – Áreas Estratégicas Externas (AEE) 

As Áreas Estratégicas Externas foram definidas, segundo IBAMA (2002), como: “áreas 
relevantes para interação da UC com sua região, especialmente sua zona de 
amortecimento, que apresentam situações específicas (ameaças/oportunidades) para as 
quais serão direcionadas estratégias visando reverter ou otimizar o quadro”. 

O estabelecimento dessas áreas tem respaldo na Lei Nº 9 985 / 2000, Parágrafo 1º do Art. 
25, o qual determina que “o órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá 
normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos naturais da zona de 
amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação”. 

Para o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba foram definidas 11 (onze) Áreas 
Estratégicas Externas, que podem ser observadas na FIGURA 4.4. 

1. Loteamento Balneário Lagomar. 

2. Estrada Cabiúnas / Balneário do Lagomar e Faixa de Segurança de Duto. 

3. Bacia de Contribuição da Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba). 

4. Porção Externa da Lagoa de Carapebus. 

5. Bacia de Contribuição da Lagoa de Carapebus. 

6. Balneário Praia de Carapebus. 

7. Balneário Praia de João Francisco. 

8. Balneário Praia do Visgueiro. 

9. Canal Campos-Macaé. 

10. Estrada de Ubatuba. 

11. Estrada de Ferro (Ferrovia Centro-Atlântica). 
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FIGURA 4.4 – Mapa de Temático de Áreas Estratégicas Externas 
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4.7.2.2.1. – AEE Loteamento Balneário Lagomar 

Inserção no zoneamento: O loteamento está incluído na Área de Entorno da UC, definida 
pela Resolução CONAMA 13 de 06-12-1990. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes 

O Loteamento Balneário Lagomar ocupa uma área de cerca de 250ha cujo projeto foi 
aprovado em 1976. Originalmente, tratava-se da implantação de “sítios de recreio” nos quais 
a área construída pouparia, em tese, a vegetação de restinga até então conservada. No 
entanto, a partir da década de 90, vem passando por intenso e acelerado processo de 
parcelamento dos lotes originais, ocupados de modo desordenado, com graves 
conseqüências sócio-ambientais. Atualmente, a área é densamente povoada não só por 
residências muitas vezes improvisadas como por estabelecimentos comerciais e industriais, 
alguns dos quais sem licença para funcionamento. A área do loteamento não dispõe de 
infra-estrutura urbana, com deficiência de serviços de saneamento básico e segurança 
pública. 

Estão incluídas, em especial nesta área estratégica externa, o conjunto de quadras situadas 
entre a Av. Moacir Prata Mancebo e Av. W-30, e mais 10 lotes junto a orla, totalizando uma 
área de 314,717m2. 

Atualmente, existe um acordo firmado entre o Município de Macaé e o Ministério Público 
Federal para implementação do denominado Complexo Municipal de Jurubatiba 
Sustentável. O documento que se refere a esta área encontra-se em anexo ao PM. 

A área estratégica está localizada junto ao limite sul do Parque, separada deste por uma 
estrada de terra e pela faixa de segurança do duto da TRANSPETRO. Por essa estrada 
circulam ônibus que fazem a ligação entre o loteamento e o Distrito Industrial de Cabiúnas. 

• Resultados Esperados: 

– Parque Nacional Protegido. 

– Apropriação de recursos naturais do Parque pela população local eliminada. 

– Educação ambiental implementada. 

– Número de moradores do Lagomar, participantes do Projeto Jurubatiba Sustentável. 

– Número de moradores do balneário participantes do comitê local de gestão. 

• Indicadores de desempenho: 

– Número de invasões registradas por mês, no Parque. 

– Número de moradores do Lagomar engajados em atividades do Programa de 
Educação Ambiental. 
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Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e Manejo 

1. Realizar operações de fiscalização na área do loteamento, junto aos limites no PN, na 
área junto à estrada. 

2. Exigir da Prefeitura de Macaé a implantação das diretrizes de uso do solo definidas 
pelo Projeto Orla. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverá ser exigida da prefeitura de Macaé a fiscalização efetiva do balneário 
Lagomar, situado em área urbana da Cidade de Macaé, segundo a Lei nº 6938/81 
da Política Nacional de Meio Ambiente. 

Ações de integração Externa 

3. Exigir da Prefeitura de Macaé a implantação da infra-estrutura urbana necessária ao 
loteamento para atendimento dos requisitos sócio-ambientais da população humana aí 
instalada. 

4. Fazer gestões junto à Prefeitura de Macaé para a criação de um comitê local de 
gestão. 

Ações de conscientização Ambiental 

5. Realizar atividades de conscientização e educação ambiental na área do Lagomar 
com vistas à mudança de comportamento de seus moradores sobre o uso do 
ambiente local e de suas percepções em relação ao Parque. 

Ações de operacionalização 

6. Implantar sinalização adequada com placas educativas, indicativas e de advertência 
nas principais vias do interior do Lagomar. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

7. Incentivar a realização de pesquisas voltadas para a identificação de alternativas de 
desenvolvimento adequadas às características da população local. 

Ações de alternativas de desenvolvimento 

8. Apoiar e contribuir para a implantação dos projetos de desenvolvimento sócio-
ambientais propostos para o Balneário Lagomar. 

9. Exigir da Prefeitura de Macaé a implantação do Projeto Jurubatiba Sustentável. 

 

4.7.2.2.2. – AEE Estrada Cabiúnas / Balneário Lagomar e Faixa de Segurança de Duto 

Inserção no zoneamento: A estrada e a faixa de segurança do duto estão inseridas na 
Área de Entorno da UC. 
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Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes 

A estrada aqui nomeada Cabiúnas / Balneário Lagomar é uma via de terra batida, paralela à 
faixa de segurança do duto da TRANSPETRO, separando esta do Loteamento Balneário 
Lagomar, junto ao limite sul da UC. Essa estrada faz a ligação entre o Distrito Industrial de 
Cabiúnas e a praia adjacente ao loteamento. 

Fazendo limite com o PN há a delimitação de uma faixa de segurança do duto da 
PETROBRAS Transportes S.A. que faz a ligação entre o Terminal de Cabiúnas – TECAB e 
o Emissário de Água de Produção no interior do Parque. 

• Resultados Esperados: 

– Parque protegido. 

– Fauna protegida contra atropelamentos. 

– Segurança do acesso ao Parque implementada. 

– Velocidade de veículos controlada. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de invasões do Parque registradas por mês. 

- Número de atropelamentos de exemplares da fauna protegida pela UC verificados, 
por mês. 

- Número de acidentes rodoviários ocorridos por mês 

- Número de redutores de velocidade implantados. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e Manejo 

1. Realizar operações de fiscalização nas áreas da estrada e da faixa de segurança. 

2. Exigir da TRANSPETRO procedimentos de manutenção compatíveis com os 
interesses da conservação, de acordo com a legislação vigente. 

3. Exigir da TRANSPETRO que seja instalado um sistema operacional que preserve a 
UC em caso de acidente. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O estudo atual relativo ao novo projeto do Emissário de Água de Produção de 
Cabiúnas deverá ser apresentado pela TRANSPETRO ao IBAMA. 

➢ A TRANSPETRO deverá apresentar ao IBAMA projeto de análise de riscos, 
medidas de contingência e emergência para o Emissário de Água de Produção de 
Cabiúnas. 

Ações de operacionalização 

4. Implantar sinalização adequada com placas educativas, indicativas e de advertência 
na estrada Cabiúnas / Balneário Lagomar. 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Agosto / 2020 E4-165 
 

5. Cobrar da Prefeitura o tratamento técnico e paisagístico adequado à estrada Cabiúnas 
/ Balneário Lagomar. 

5.1. Exigir da Prefeitura de Macaé a implantação de redutores de velocidade na 
Estrada Cabiúnas / Balneário Lagomar. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A velocidade máxima permitida no trecho da estrada contígua ao Parque 
deverá ser de 40 KM. 

5.2. Exigir da Prefeitura de Macaé o estabelecimento de faixa de servidão para a 
estrada assim como sua manutenção periódica. 

5.3. Exigir da Prefeitura de Macaé a pavimentação ambientalmente correta (p.ex. 
bloquetes, entremeados por gramíneas) no trecho paralelo ao Parque para 
minimização do impacto causado pelo tráfego de veículos. 

 

4.7.2.2.3. – AEE Bacia de Contribuição da Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba) 

Inserção no zoneamento: Essa área estratégica está inserida na Área de Entorno da UC. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes 

A Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba) é a primeira lagoa do Parque, no sentido sul-norte, na 
divisa entre o Município de Macaé e Carapebus. Seu espelho d’água tem aproximadamente 
0,34 Km2 dentro do PN, enquanto que a bacia de contribuição está localizada na Área de 
Entorno da UC. Essa bacia inclui, entre outros córregos e canais, o Rio Cabiúnas e o Canal 
Campos – Macaé, todos receptores de efluentes domésticos e industriais da região 
circunvizinha. Registra-se também a existência de um condomínio industrial e o 
TECAB/TRANSPETRO, além da presença de empresas de apoio à atividade offshore não 
autorizadas pelo IBAMA. 

• Resultados Esperados: 

– Lagoa protegida. 

– Manutenção das características ecológicas dos corpos d’água. 

– Faixa marginal de proteção demarcada e com a vegetação característica recuperada e 
em bom estado de conservação. 

• Indicadores de desempenho: 

- Indicadores de qualidade da água mantidos. 

- Taxa de cobertura vegetal da faixa marginal de proteção. 

- Parâmetros da qualidade da água (físicos, químicos e biológicos), segundo legislação 
vigente, na Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba) e seus tributários. 
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Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Realizar ações de fiscalização na área. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A fiscalização deverá ser preferencialmente de caráter educativo e orientador. 

2. Solicitar à SERLA a demarcação da faixa marginal de proteção ao longo dos 
tributários. 

3. Fiscalizar os usos da terra, tanto em áreas agrícolas (pastos e canaviais) como em 
áreas de ocupação urbana ou industrial, de modo a garantir o cumprimento da 
legislação ambiental vigente, em especial no que se refere às faixas marginais dos 
corpos d’água e ao manejo de resíduos. 

4. Exigir das empresas localizada nessa Área Estratégica Externa as licenças ambientais 
em conformidade com legislação vigente. 

5. Exigir da Prefeitura de Macaé a implantação de um Programa de recuperação da 
cobertura vegetal da faixa marginal de proteção dos cursos d’água, envolvendo 
parcerias com instituições de pesquisa e outros setores organizados da sociedade 
local. 

6. Fazer gestão na Prefeitura de Macaé para que seja implantado o saneamento básico 
nos logradouros existentes nas adjacências da bacia de contribuição. 

7. Verificar com os proprietários rurais lindeiros o cumprimento das exigências 
ambientais e da legislação relativa às Áreas de Preservação Permanente e Reservas 
Legais. 

8. Fiscalizar e coibir o exercício ilegal da atividade pesqueira. 

Ações de conscientização ambiental 

9. Realizar atividades de educação ambiental com vistas ao esclarecimento da 
importância da bacia de contribuição para o uso e conservação da Lagoa e seus 
recursos naturais. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de Visitação do 
Parque, implantado em Macaé. 

10. Promover campanhas, direcionadas aos produtores rurais e ocupantes da área, 
quanto ao uso do fogo, aproveitamento de resíduos orgânicos oriundos das culturas e 
manejo adequado de insumos agrícolas e de suas embalagens. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de Visitação do 
Parque, implantado em Macaé. 
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11. Promover campanhas, direcionadas aos moradores e ocupantes da área, sobre 
produção, separação, reaproveitamento, reciclagem e descarte adequado do lixo 
doméstico, industrial e hospitalar. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de Visitação do 
Parque, implantado em Macaé. 

12. Promover campanhas, direcionadas aos moradores e ocupantes da área, em relação 
à liberação de esgoto doméstico diretamente nos corpos d’água, inclusive os oriundos 
de limpeza de fossa. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de Visitação do 
Parque, implantado em Macaé. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

13. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Projeto Específico de Monitoramento 
da Qualidade das Águas da Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba) e seus tributários 
integrado ao Programa de Monitoramento do Parque, segundo legislação vigente que 
dispõe sobre a classificação das águas para balneabilidade, qualidade de água e uso 
por populações (Resoluções CONAMA: 357-2005 e Lei 9433 de 08/01 1997). 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essa atividade deverá ser de responsabilidade do Comitê de Bacia do Rio Macaé 
e acompanhado pelo ICMBio 

14. Desenvolver um Projeto específico de recuperação de áreas degradadas marginais de 
cursos d’água tributários da Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba), integrado ao Programa 
de Recuperação de áreas degradadas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O projeto deverá ser desenvolvido por equipe especializada de instituição púbica 
e/ou privada, executado sob a responsabilidade da Prefeitura de Macaé e 
acompanhado pelo ICMBio. 

Ações de operacionalização 

15. Exigir da Prefeitura de Macaé a sinalização dos tributários da Lagoa com placas 
educativas, indicativas e de advertência. 

16. Exigir da Prefeitura de Macaé a sinalização adequada dos limites da faixa de proteção 
marginal. 
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4.7.2.2.4. – AEE Porção Externa da Lagoa de Carapebus 

Inserção no zoneamento: Essa área estratégica está inserida na Área de Entorno da UC, 
definida pela Resolução CONAMA 13 de 06-12-1990. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes 

A Lagoa de Carapebus é o maior corpo d’água do PN de Jurubatiba, estendendo-se a partir 
do litoral até a cidade de Carapebus. Sua bacia de contribuição abrange áreas urbanas do 
município, áreas agrícolas e pastagens. 

Segundo o Decreto de Criação do PN da Restinga de Jurubatiba, a Lagoa de Carapebus 
tem uma parte interna à UC e outra externa. A superfície lagunar externa abrange a área 
estratégica aqui considerada, além de uma pequena faixa marginal adjacente à AEE 
Balneário Praia de Carapebus. 

A bacia de contribuição, por sua situação especial, será tratada em separado, em outra área 
estratégica externa. 

• Resultados Esperados: 

- Lagoa protegida. 

- Lagoa e faixa marginal de proteção recuperada. 

- Ações antrópicas controladas. 

- Parâmetros hidrobiológicos monitorados. 

• Indicadores de desempenho: 

- Parâmetros da qualidade da água (físicos, químicos e biológicos), segundo legislação 
vigente, na Lagoa de Carapebus. 

- Riqueza Ictiofaunística. 

- Produção pesqueira medida em biomassa. 

- Diversidade e biomassa específica da produção pesqueira. 

- Taxa de cobertura marginal recuperada. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e Manejo 

1. Realizar ações de fiscalização na área. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A fiscalização deverá ser preferencialmente de caráter educativo e orientador. 

2. Fiscalizar os usos da terra, tanto em áreas agrícolas (pastos e canaviais) como em 
áreas de ocupação urbana ou industrial, de modo a garantir o cumprimento da 
legislação ambiental vigente, em especial no que se refere às faixas marginais dos 
corpos d’água. 
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3. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Programa de Recuperação da 
Vegetação Ciliar da faixa marginal de proteção lagunar. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Este programa deverá ser realizado, envolvendo uma parceria entre a Prefeitura 
Municipal de Carapebus, a UFRJ / IB, a Associação de Pescadores de Carapebus 
e outros setores organizados da sociedade local. Este programa já vem sendo 
concebido e desenvolvido por estes parceiros, no entanto, podendo-se incluir no 
programa novos parceiros locais. 

4. Fazer gestão na Prefeitura de Carapebus para que seja implantado o saneamento 
básico no Bairro do Caxanga e adjacências. 

5. Fiscalizar com os proprietários rurais lindeiros às margens da Lagoa o cumprimento 
das exigências ambientais e da legislação relativa às Áreas de Proteção Permanente e 
Reservas Legais. 

6. Fiscalizar o exercício legal da atividade pesqueira tradicional. 

7. Fiscalizar o uso turístico do espelho lagunar. 

Ações de conscientização ambiental 

8. Realizar atividades de educação ambiental com vistas ao uso e conservação da Lagoa 
e seus recursos naturais. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio da Associação de 
Pescadores de Carapebus e do Núcleo de visitação do PN implantado em 
Carapebus. 

➢ Essas atividades deverão ser dirigidas a todo o público usuário da Lagoa, para 
quaisquer finalidades, e também para os moradores da área. 

9. Promover campanhas, direcionadas aos produtores rurais do entorno da Lagoa de 
Carapebus, quanto ao uso do fogo, aproveitamento de resíduos orgânicos oriundos 
das culturas e manejo adequado de insumos agrícolas e de suas embalagens. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Estas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de Visitação do 
PN, implantado em Carapebus 

10. Promover campanhas, direcionadas aos moradores e ocupantes da área, sobre 
produção, separação, reaproveitamento, reciclagem e descarte adequado do lixo 
doméstico, industrial e hospitalar. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de Visitação do 
PN, implantado em Carapebus. 
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11. Promover campanhas, direcionadas aos moradores e ocupantes da área, em relação 
à liberação de esgoto doméstico diretamente nos corpos d’água, inclusive os oriundos 
de limpeza de fossa. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de Visitação do 
PN, implantado em Carapebus. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

12. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Projeto específico de Monitoramento 
da Qualidade das Águas da Lagoa de Carapebus e seus tributários, integrado ao 
Programa de Monitoramento do Parque, segundo legislação vigente que dispõe sobre 
a classificação das águas para balneabilidade, qualidade de água e uso por 
populações (Resoluções CONAMA: 357-2005 e Lei 9433 de 08/01 1997). 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essa atividade deverá ser de responsabilidade do Comitê de Bacia do Rio Macaé 
e acompanhado pelo ICMBio 

13. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Projeto específico de Recuperação 
de Áreas Degradadas Marginais da Lagoa de Carapebus, integrado ao Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O projeto deverá ser desenvolvido por equipe especializada da UFRJ, executado 
sob a responsabilidade da Prefeitura de Carapebus e acompanhado pelo IBAMA. 

14. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Projeto específico de Monitoramento 
e Ordenamento da Atividade Pesqueira na Lagoa de Carapebus, integrado ao 
Programa de Integração Externa e Alternativas de Desenvolvimento e ao Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O projeto deverá ser desenvolvido por equipe especializada da UFRJ, 
acompanhado pela Prefeitura de Carapebus e pelo ICMBio. 

➢ Esta atividade deverá ser desenvolvida de modo participativo com a comunidade 
de pescadores tradicionais de Carapebus. 

15. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Projeto específico para Melhoria das 
Práticas Agropecuárias e transferência de Tecnologia, integrado ao Programa de 
Integração Externa e Alternativas de Desenvolvimento e ao Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas do Parque Nacional. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O projeto deverá ser desenvolvido por equipe especializada da EMBRAPA e 
EMATER, acompanhado pela Prefeitura de Carapebus e pelo ICMBio. 
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Ações de integração externa 

16. Implantar o Programa de Integração Externa e Alternativas de Desenvolvimento do 
Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

16.1. Apoiar a Associação de Pescadores de Carapebus na sua organização e 
fortalecimento. 

16.2. Articular com os órgãos Federais e Estaduais competentes a implantação de projetos 
de apoio à pesca artesanal e o cadastramento dos pescadores tradicionais da Lagoa 
de Carapebus. 

16.3. Fazer gestão nos órgãos Federais e Estaduais competentes para a realização de 
estudos visando o desenvolvimento de alternativas econômicas para melhoria da 
renda familiar dos pescadores artesanais da Lagoa de Carapebus. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverão ser estabelecidas parcerias formais para implantação e acompanhamento 
dos projetos relativos a esse Programa, entre o ICMBio e demais atores sociais 
envolvidos. 

Ações de alternativas de desenvolvimento 

17. Estabelecer parceria para verificar a viabilidade de implantar alternativas econômicas 
para as comunidades usuárias da Lagoa de Carapebus, compatíveis com as vocações 
e aptidões sócio-ambientais identificadas. 

18. Fazer gestão na Prefeitura de Carapebus e com empresários de turismo da região 
com vistas à integração das programações para a Lagoa de Carapebus às normas de 
visitação e uso público do PN previstas neste Plano de Manejo. 

Ações de operacionalização 

19. Sinalizar os limites do PN no interior da Lagoa com placas educativas, indicativas e de 
advertência. 

20. Exigir da Prefeitura de Carapebus a sinalização adequada dos limites da faixa 
marginal de proteção da Lagoa. 

 

4.7.2.2.5. – AEE Bacia de Contribuição da Lagoa de Carapebus 

Inserção no zoneamento: A Bacia de contribuição da Lagoa de Carapebus está localizada 
na Área do Entorno da UC, não se aplicando a inserção em qualquer das zonas 
estabelecidas no zoneamento do Parque. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes 

A Lagoa de Carapebus recebe as águas de numerosos cursos d’água, de volume e 
extensão variáveis, destacando-se, entretanto, os córregos do Lameiro, Jacutinga e 
Maricota. Às margens desses córregos desenvolveu-se a cidade de Carapebus. Devem ser 
mencionados, ainda, os canais do Caxanga e do Maracujá, que fazem a ligação através do 
canal Campos – Macaé com as Lagoas Comprida e Paulista, respectivamente nos limites 
com os Municípios de Macaé e Quissamã. 
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Na área da bacia de contribuição, localizada à margem do córrego Maricota, está a represa 
de efluentes da Companhia Açucareira de Carapebus S/A – Usina de Carapebus, a qual 
verte para o referido canal. No momento, a usina está com as atividades suspensas e a 
prefeitura cogita a criação do “Museu da Cana” que seria um atrativo cultural a ser explorado 
pelo turismo; no entanto, a instalação é de propriedade particular. 

O Município de Carapebus ainda discute seu Plano Diretor mas já dispõe de dois 
instrumentos legais de planejamento municipal: a Lei Nº 92, de dezembro de 1998, e a Lei 
Complementar Nº 07, de dezembro de 2001. 

O primeiro instrumento estabelece o ordenamento territorial do Município, criando sua 
divisão administrativa. A Lei Complementar institui a política de desenvolvimento urbano, 
estabelecendo as normas para uso e ocupação e parcelamento do solo urbano, o sistema 
viário e de transporte, além do sistema municipal de planejamento. Ambos os instrumentos 
são importantes para este Plano de Manejo uma vez que incluem Áreas Estratégicas 
Externas, tanto na Área de Entorno da UC, como é o caso do Balneário Praia de Carapebus 
e a Lagoa de Carapebus, como na Região de Entorno da UC, como a Área da Bacia de 
Contribuição da Lagoa. 

De acordo com o planejamento municipal, a Lagoa e seus principais tributários estão em 
Área de Especial Interesse Ambiental - AEIA. Tais áreas especiais destinam-se à melhoria 
da qualidade ambiental da cidade de Carapebus. O Art. 20 da Lei Complementar Nº 07 
classifica essas áreas em quatro níveis de valorização ambiental, identificando-as 
espacialmente. Já os Art. 21, 22 e 23 estabelecem as finalidades para cada uma das AEIAs. 

A utilização desses instrumentos pode compatibilizar a proteção e recuperação ambiental da 
Lagoa de Carapebus e sua bacia de contribuição com o desenvolvimento urbano 
ambientalmente sustentável. 

• Resultados Esperados: 

– Lagoa protegida. 

– Manutenção das características ecológicas dos corpos d’água. 

– Faixa marginal de proteção demarcada e com a vegetação característica recuperada e 
em bom estado de conservação. 

– Indicadores de qualidade da água mantidos. 

• Indicadores de desempenho: 

– Taxa de cobertura vegetal da faixa marginal de proteção. 

– Parâmetros da qualidade da água (físicos, químicos e biológicos), segundo legislação 
vigente, na Lagoa de Carapebus e seus tributários. 
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Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Realizar ações de fiscalização na área. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A fiscalização deverá ser sempre de caráter educativo e orientador 

2. Solicitar à SERLA a demarcação da faixa marginal de proteção ao longo dos 
tributários. 

3. Fazer gestão na Prefeitura de Carapebus para que seja implantado o saneamento 
básico (fornecimento de água, esgotamento sanitário e disposição final do lixo) em 
todos os logradouros adjacentes à bacia de contribuição. 

4. Exigir da Prefeitura de Carapebus a implantação de um Programa de recuperação da 
cobertura vegetal da faixa marginal de proteção dos cursos d’água, envolvendo 
parcerias com instituições de pesquisa e outros setores organizados da sociedade 
local. 

5. Fazer gestão junto à Prefeitura de Carapebus para que seja implantado o saneamento 
básico nos logradouros existentes nas adjacências da bacia de contribuição. 

6. Verificar junto aos proprietários rurais lindeiros o cumprimento das exigências 
ambientais e da legislação relativa às Áreas de Preservação Permanente e Reservas 
Legais. 

7. Fiscalizar e coibir o exercício ilegal da atividade pesqueira. 

Ações de conscientização ambiental 

8. Realizar atividades de educação ambiental com vistas ao esclarecimento da 
importância da bacia de contribuição para o uso e conservação da Lagoa e seus 
recursos naturais. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio da Associação de 
Pescadores de Carapebus e do Núcleo de visitação do PN a ser implantado em 
Carapebus. 

➢ Estas atividades deverão ser dirigidas a todo o público usuário da Lagoa, para 
quaisquer finalidades, e também para os moradores da área. 

9. Promover campanhas, direcionadas aos moradores e ocupantes da área, sobre 
produção, separação, reaproveitamento, reciclagem e descarte adequado do lixo, 
doméstico, industrial e hospitalar. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de Visitação do 
PN, implantado em Carapebus. 
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10. Promover campanhas, junto aos moradores e ocupantes da área, em relação á 
liberação de esgoto doméstico diretamente nos corpos de água, inclusive os oriundos 
de limpeza de fossa. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de Visitação do 
PN, implantado em Carapebus. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

11. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Projeto específico de Monitoramento 
da Qualidade das Águas da Lagoa de Carapebus e seus tributários, integrado ao 
Programa de Monitoramento do Parque, segundo legislação vigente que dispõe sobre 
a classificação das águas para balneabilidade, qualidade de água e uso por 
populações (Resoluções CONAMA: 357-2005 e Lei 9433 de 08/01 1997). 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essa atividade deverá ser de responsabilidade do Comitê de Bacia do Rio Macaé 
e acompanhado pelo ICMBio 

12. Apoiar o estabelecimento e implantação de um Projeto específico de Recuperação de 
Áreas Degradadas Marginais de cursos d’água tributários da Lagoa de Carapebus, 
integrado ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas do Parque Nacional da 
Restinga de Jurubatiba. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O projeto deverá ser desenvolvido por equipe especializada de Instituição Pública 
e/ou privada, acompanhado pela Prefeitura de Carapebus e pelo ICMBio. 

Ações de operacionalização 

13. Exigir da Prefeitura de Carapebus a sinalização dos tributários da Lagoa com placas 
educativas, indicativas e de advertência. 

14. Exigir da Prefeitura de Carapebus a sinalização adequada dos limites da faixa de 
proteção marginal. 

 

4.7.2.2.6. – AEE Balneário Praia de Carapebus 

Inserção no zoneamento: Essa AEE faz parte da Área de Entorno da UC. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes: 

Essa Área Estratégica inclui o Balneário Praia de Carapebus e a Sede da Fazenda Retiro. O 
Balneário Praia de Carapebus é um dos chamados “balneários” do Parque Nacional da 
Restinga de Jurubatiba. Trata-se de um aglomerado urbano isolado entre o oceano e os 
limites da Unidade de Conservação, não incluído na área dessa última. 

O balneário foi criado na década de sessenta do Século XX, com o início da implantação 
dos loteamentos urbanos Condomínio Lagoa de Carapebus e Novo Horizonte. Segundo a 
Lei Municipal nº 92/98, a Praia de Carapebus está classificada como “perímetro urbano 
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isolado”, correspondendo à 4ª Região Administrativa, distando aproximadamente 17km do 
Centro (núcleo urbano principal), com acesso único pela rodovia municipal CRP-011. 

A área do balneário se estende da barra da Lagoa de Carapebus aos limites da Lagoa 
Encantada, e daí, no sentido noroeste, até aos limites do PN. A estrada de acesso ao 
balneário está incluída na área da UC, não fazendo parte, portanto, da área do balneário. 

O Balneário Praia de Carapebus representa um importante ponto de apoio para o PN e seus 
programas de uso público, conscientização ambiental, pesquisa e monitoramento. Deve 
funcionar como ponto difusor de informações sobre a UC, seus objetivos e atividades de 
visitação disponíveis. 

A Sede da Fazenda Retiro também constitui um dos “balneários de Jurubatiba”. Trata-se de 
uma propriedade particular instalada na margem da Lagoa de Carapebus, junto à barra e do 
lado oposto ao do Balneário. A propriedade é utilizada para veraneio e lazer, dispondo de 
um “deque” com atracadouro para o interior da Lagoa e que atende a lanchas a motor, “jet-
skies” e outros tipos de embarcações. O acesso a essa propriedade é feito pelo Balneário 
de Carapebus. 

• Resultados Esperados: 

- Parque protegido e valorizado pelos moradores, veranistas e demais visitantes. 

- Lagoa protegida. 

- Lagoa e faixa marginal de proteção recuperadas. 

- Ações antrópicas controladas. 

- Parâmetros hidrobiológicos monitorados. 

- Educação ambiental implementada. 

- Adensamento urbano controlado. 

- Conflitos derivados do uso de recursos naturais minimizados. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de invasões registradas por mês no Parque. 

- Número de moradores do Balneário engajados em atividades do Programa de 
Educação Ambiental. 

- Parâmetros da qualidade da água (físicos, químicos e biológicos), segundo legislação 
vigente, nas Lagoas de Piripiri I e II e Maria Menina. 

- Taxa de cobertura marginal recuperada. 

- Taxa de ocupação urbana do solo. 

- Número de moradores participantes em eventos e campanhas promovidos pela UC. 

- Número de moradores do balneário participantes do comitê local de gestão. 
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Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Realizar ações de fiscalização na área. 

1.1. Fiscalizar o exercício legal da atividade pesqueira tradicional. 

1.2. Fiscalizar o uso turístico do espelho lagunar. 

1.3. Fiscalizar o uso turístico da biodiversidade local. 

1.4. Fiscalizar e coibir o exercício ilegal de atividades tais como a pesca ilegal, a caça 
e a coleta de recursos naturais. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A fiscalização deverá ser preferencialmente de caráter educativo e orientador. 

2. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Programa de Recuperação da 
Vegetação Ciliar da faixa marginal de proteção lagunar. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Este programa deverá ser realizado, envolvendo uma parceria entre a Prefeitura 
Municipal de Carapebus, a UFRJ / IB, a Associação de Pescadores de Carapebus 
e outros setores organizados da sociedade local. Este programa já vem sendo 
concebido por estes parceiros. 

3. Solicitar à SERLA a demarcação da faixa marginal de proteção das Lagoas de 
Carapebus e Encantada, nas áreas do Balneário e da Sede da Fazenda Retiro. 

4. Fazer gestão na Prefeitura de Carapebus para que seja implantado o saneamento 
básico adequado envolvendo o fornecimento de água, esgotamento sanitário e 
disposição final do lixo produzido na área estratégica. 

Ações de conscientização ambiental 

5. Realizar atividades de educação ambiental com vistas ao uso e conservação da Lagoa 
e seus recursos naturais. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio da Associação de 
Pescadores de Carapebus e do Núcleo de visitação do PN implantado em 
Carapebus. 

➢ Essas atividades deverão ser dirigidas a todo o público usuário da Lagoa, para 
quaisquer finalidades, e também para os moradores da área. 
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6. Promover campanhas, direcionadas aos produtores rurais do entorno da Lagoa de 
Carapebus, quanto ao uso do fogo, aproveitamento de resíduos orgânicos oriundos 
das culturas e manejo adequado de insumos agrícolas e de suas embalagens. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de Visitação do 
PN, implantado em Carapebus. 

7. Promover campanhas, direcionadas aos moradores e ocupantes da área, sobre 
produção, separação, reaproveitamento, reciclagem e descarte adequado do lixo, 
doméstico, industrial e hospitalar. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de Visitação do 
PN, implantado em Carapebus. 

8. Promover campanhas, junto aos moradores e ocupantes da área, em relação á 
liberação de esgoto doméstico diretamente nos corpos d’água, inclusive os oriundos 
de limpeza de fossa. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Estas atividades deverão ser realizadas com apoio do Núcleo de Visitação do PN, 
implantado em Carapebus. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

9. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Projeto específico de Monitoramento 
da Qualidade das Águas da Lagoa de Carapebus e seus tributários, integrado ao 
Programa de Monitoramento do Parque, segundo legislação vigente que dispõe sobre 
a classificação das águas para balneabilidade, qualidade de água e uso por 
populações (Resoluções CONAMA: 357-2005 e Lei 9433 de 08/01 1997). 

Norma(s) específica(s): 

➢ Esta atividade deverá ser de responsabilidade do comitê de bacia do rio Macaé e 
acompanhado pelo IBAMA. 

10. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Projeto específico de Recuperação 
de Áreas Degradadas Marginais da Lagoa de Carapebus, integrado ao Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O projeto deverá ser desenvolvido por equipe especializada da UFRJ, executado 
sob a responsabilidade da Prefeitura de Carapebus e acompanhado pelo ICMBio. 
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11. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Projeto específico de Monitoramento 
e Ordenamento da Atividade Pesqueira na Lagoa de Carapebus, integrado ao 
Programa de Integração Externa e Alternativas de Desenvolvimento e ao Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O projeto deverá ser desenvolvido por equipe especializada da UFRJ, 
acompanhado pela Prefeitura de Carapebus e pelo ICMBio. 

➢ Essa atividade deverá ser desenvolvida de modo participativo com a comunidade 
de pescadores tradicionais de Carapebus. 

12. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Projeto específico para Melhoria das 
Práticas Agropecuárias e transferência de Tecnologia, integrado ao Programa de 
Integração Externa e Alternativas de Desenvolvimento e ao Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O projeto deverá ser desenvolvido por equipe especializada da EMBRAPA e 
EMATER, acompanhado pela Prefeitura de Carapebus e pelo ICMBio. 

Ações de integração externa 

13. Elaborar e promover a implantação do Programa de Integração Externa e Alternativas 
de Desenvolvimento do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

14. Fazer gestões junto à Prefeitura de Carapebus para a criação do Comitê Local de 
Gestão. 

15. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Carapebus para efetiva participação da 
gerência da UC no estabelecimento de programas turísticos para a área. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverão ser estabelecidas parcerias formais para implantação e acompanhamento 
dos projetos relativos a esse Programa, entre o ICMBio e demais atores sociais 
envolvidos. 

Ações de alternativas de desenvolvimento 

16. Elaborar e promover a implantação do Programa de Integração Externa e Alternativas 
de Desenvolvimento do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

17. Fazer gestão na Prefeitura de Carapebus e com empresários de turismo da região 
com vistas à integração das programações para a Lagoa de Carapebus às normas de 
visitação do PN, previstas neste Plano de Manejo. 

18. Apoiar iniciativas públicas e privadas de implantação de infra-estrutura operacional 
para atividades ecoturísticas e de lazer no Balneário de Carapebus, desde que sejam 
compatíveis com os objetivos do PN. 
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Ações de operacionalização 

19. Delimitar e sinalizar os limites do PN na área do Balneário Praia de Carapebus assim 
como na área da Sede da Fazenda Retiro. 

19.1. Demarcar os limites utilizando-se GPS geodésico de precisão. 

19.2. Construir cerca que impeça a entrada de invasores no Parque. 

20. Construir uma guarita com cancela no acesso ao Balneário, no final da estrada CRP-
011 - Estrada da Praia de Carapebus. 

 

4.7.2.2.7. – AEE Balneário Praia de João Francisco 

Inserção no zoneamento: Essa AEE insere-se na Área de Entorno da UC. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes 

A Área Estratégica Balneário Praia de João Francisco corresponde ao terceiro “balneário de 
Jurubatiba”, conforma denominação usada pela equipe técnica do PM. Essa área é 
delimitada pelo contorno do PN, abrangendo 122,37, hectares, incluindo além da parte 
ocupada por residências, as Lagoas de Piripiri I e Piripiri II e uma pequena porção da Lagoa 
Maria Menina. 

O Município de Quissamã está com o Plano Diretor Municipal em elaboração e contribuiu 
para o planejamento dessa Área Estratégica Externa do PN. 

O Balneário está classificado pelo Plano Diretor como Núcleo Urbano de primeiro nível, isto 
é, núcleo isolado com restrições de expansão por se situar em área de interesse ambiental. 

A ocupação da Praia de João Francisco ocorreu entre os anos de 1950 e 1960, em terras do 
Sr. João Francisco, um líder comunitário descendente de antigos escravos, representante 
de Quissamã na Câmara de Macaé por numerosos mandatos. Somente na década de 70 
teve inicio o crescimento da localidade com o lançamento do empreendimento Terramares 
de Quissamã, que trouxe melhoria nas condições de acesso ao núcleo, transformando-o em 
local de veraneio. 

Após a emancipação do Município, em 1989, acelerou-se a ocupação urbana do Balneário, 
que recebeu melhorias da Prefeitura, com o calçamento das ruas, abertura de uma avenida 
litorânea asfaltada, instalação de quiosques ao longo da praia, e a infra-estrutura urbana 
existente no local, inclusive sanitários públicos. 

A estrada de acesso, que faz parte da malha municipal – Rodovia QSM 011 –, foi asfaltada 
nos 12,5km de extensão. Hoje, o Balneário está a 13km de asfalto do Centro de Quissamã, 
transformado em opção de moradia para inúmeros cidadãos que lá trabalham. 

Segundo o documento “Diagnósticos do Plano Diretor” (Fundação Dom Cintra, 2005), a 
expansão da localidade a partir da acelerada demarcação de lotes poderá ser controlada 
através da delimitação do perímetro urbano, revisado legalmente com a criação do Parque 
Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

O Plano Diretor postula o controle do adensamento construtivo do núcleo, o apoio à 
remoção de construções às margens das lagoas, a consolidação do sistema viário e a 
implantação de infra-estrutura de saneamento básico em todo o núcleo. Por outro lado, João 
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Francisco deverá ser considerado Área de Especial Interesse Turístico e sua futura 
evolução urbana será orientada pelo Plano Diretor para construções diferenciadas, com 
adoção obrigatória de princípios de eco-arquitetura. 

• Resultados Esperados: 

- Parque protegido e valorizado pelos moradores, veranistas e demais visitantes. 

- Lagoas protegidas. 

- Lagoas e faixa marginal de proteção recuperadas. 

- Ações antrópicas controladas. 

- Parâmetros hidrobiológicos monitorados. 

- Comitê Local de Gestão criado. 

- Educação ambiental implementada. 

- Adensamento urbano controlado. 

- Conflitos derivados do uso de recursos naturais minimizados. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de invasões registradas por mês no Parque. 

- Número de moradores do Balneário engajados em atividades do Programa de 
Educação Ambiental 

- Parâmetros da qualidade da água (físicos, químicos e biológicos), segundo legislação 
vigente, nas Lagoas de Piripiri I e II e Maria Menina. 

- Taxa de cobertura marginal recuperada. 

- Taxa de ocupação urbana do solo. 

- Número de moradores do balneário em eventos e campanhas promovidos pela UC. 

- Número de moradores do balneário participantes do Comitê Local de Gestão. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Realizar ações de fiscalização na área. 

1.1. Fiscalizar o uso turístico dos espelhos lacunares. 

1.2. Fiscalizar o uso turístico da biodiversidade local. 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Agosto / 2020 E4-181 
 

1.3. Fiscalizar e coibir o exercício ilegal de atividades tais como a pesca ilegal, a caça 
e a coleta de recursos naturais. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A fiscalização deverá ser preferencialmente de caráter educativo e 
orientador. 

2. Solicitar à SERLA a demarcação da faixa marginal de proteção das Lagoas Piripiri I, 
Piripiri II e Maria Menina, na área de João Francisco. 

3. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Programa de Recuperação da 
Vegetação Ciliar da faixa marginal de proteção lagunar. 

4. Fazer gestão na prefeitura de Quissamã para que seja implantado saneamento básico 
adequado, envolvendo o fornecimento de água, esgotamento sanitário e disposição 
final do lixo produzido na área estratégica. 

Ações de conscientização ambiental 

5. Realizar atividades de educação ambiental com vistas ao uso e conservação das 
Lagoas e seus recursos naturais. 

Norma(s) específica(s): 

6. Desenvolver atividades de conscientização ambiental direcionadas aos moradores, 
veranistas e demais visitantes do Núcleo Urbano João Francisco, com vistas à 
orientação em relação aos objetivos da UC, suas normas de visitação e programações 
existentes. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de visitação do 
PN implantado em Quissamã, junto à Sede. 

7. Promover campanhas, direcionadas aos moradores e ocupantes da área, sobre 
produção, separação, reaproveitamento, reciclagem e descarte adequado do lixo, 
doméstico, industrial e hospitalar. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Estas atividades deverão ser realizadas com apoio Núcleo de visitação do PN 
implantado em Quissamã, junto à Sede. 

8. Promover campanhas, junto aos moradores e ocupantes da área, em relação á 
liberação de esgoto doméstico diretamente nos corpos d’água, inclusive os oriundos 
de limpeza de fossa. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de visitação do 
PN implantado em Quissamã, junto à Sede. 
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Ações de pesquisa e monitoramento 

9. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Projeto específico de Monitoramento 
da Qualidade da Água das Lagoas de Piripiri I e II, Maria Menina e seus tributários, 
integrado ao Programa de Monitoramento do Parque, segundo legislação vigente que 
dispõe sobre a classificação das águas para balneabilidade, qualidade de água e uso 
por populações (Resoluções CONAMA: 357-2005 e Lei 9433 de 08/01 1997). 

10. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Projeto específico de Recuperação 
de Áreas Degradadas Marginais das Lagoas de Piripiri I e II e Maria Menina, integrado 
ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas do Parque Nacional da Restinga 
de Jurubatiba. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O projeto deverá ser desenvolvido por equipe especializada de instituição pública 
e/ou privada, executado sob a responsabilidade da Prefeitura de Quissamã e 
acompanhado pelo ICMBio. 

Ações de integração externa 

11. Elaborar e promover a implantação do Programa de Integração Externa e Alternativas 
de Desenvolvimento do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

12 Fazer gestões junto à Prefeitura de Quissamã para a criação de um Comitê Local de 
Gestão. 

13. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Quissamã para efetiva participação da 
gerência da UC no estabelecimento de programas turísticos para a área. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverão ser estabelecidas parcerias formais, para implantação e 
acompanhamento dos projetos relativos a esse Programa, entre o ICMBio e 
demais atores sociais envolvidos. 

14. Apoiar a prefeitura de Quissamã na implantação do Projeto Orla. 

15. Estabelecer parcerias com a Prefeitura de Quissamã e o empresariado local para 
estabelecimento de programação turística adequada às atividades de visitação 
previstas por este PM. 

Ações de alternativas de desenvolvimento 

16. Apoiar iniciativas públicas e privadas de implantação de infra-estrutura operacional 
para atividades ecoturísticas e de lazer no Núcleo Urbano de João Francisco, desde 
que sejam compatíveis com os objetivos do PN. 

17. Elaborar e promover a implantação do Programa de Integração Externa e Alternativas 
de Desenvolvimento do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

Ações de operacionalização 

18. Delimitar e sinalizar os limites do PN na área do Balneário Praia de João Francisco. 

18.1. Demarcar os limites utilizando-se GPS geodésico de precisão. 
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18.2. Construir cerca que impeça a entrada de invasores no Parque. 

19  Construir uma guarita com cancela no acesso ao Balneário, no final da estrada QSM-
011 - Estrada de João Francisco. 

20 Solicitiar à Prefeitura de Quissamã a sinalização adequada do limite das faixas de 
proteção marginal das lagoas Piripiri I e II e Maria Menina. 

21. Exigir da Prefeitura de Quissamã a retirada de ocupações Urbanas irregulares. 

 

4.7.2.2.8. – AEE Balneário Praia do Visgueiro 

Inserção no zoneamento: Essa AEE faz parte da Área de Entorno da UC, definida pela 
Resolução CONAMA 13 de 06-12-1990. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes 

Essa área estratégica compreende o Núcleo Urbano Isolado do Visgueiro, também 
classificado pelo Plano Diretor Municipal, em elaboração, como de primeira ordem. 

As terras do atual núcleo urbano foram adquiridas em três glebas distintas e registradas pelo 
proprietário nos anos 1922 / 1923, sendo que a primeira casa construída data de 1910. O 
primeiro projeto de parcelamento da área é de 1995. Com a estrada de acesso e a energia 
elétrica instaladas na década de 90 e, principalmente, com a emancipação do Município de 
Quissamã, teve início a ocupação urbana hoje verificada. Embora não haja, ainda, um 
adensamento urbano muito grande, a perspectiva é de expansão desse processo, uma vez 
que existe um projeto com essa finalidade contratado em 2003 pela municipalidade de 
Quissamã. 

O Núcleo Urbano do Visgueiro tem seu perímetro oficializado pela delimitação do PN que o 
envolve completamente. Esse é o maior dos quatro balneários e está localizado entre as 
Lagoas do Robalo e do Visgueiro, incluindo uma pequena faixa da primeira e a totalidade da 
segunda, com uma área de 136,74 hectares. 

Segundo o Plano Diretor, pretende-se controlar a expansão urbana do Visgueiro através de 
diretrizes especiais de organização do espaço. Há interesse da Prefeitura em fazer do 
Núcleo Urbano do Visgueiro um ponto de conveniência para a comunidade cientifica e para 
visitantes pesquisadores e estudiosos do ecossistema de restinga, principal objetivo de 
conservação do PN. 

• Resultados Esperados: 

- Parque protegido e valorizado pelos moradores, veranistas e demais visitantes. 

- Lagoas protegidas. 

- Lagoas e faixa marginal de proteção recuperadas. 

- Ações antrópicas controladass. 

- Parâmetros hidrobiológicos monitoradoss. 

- Comitê local de gestão criado. 

- Educação ambiental implementada. 
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- Adensamento urbano controlado. 

- Conflitos derivados do uso de recursos naturais minimizados. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de invasões registradas por mês no Parque. 

- Número de moradores do Balneário participantes de atividades do Programa de 
Educação Ambiental. 

- Número de moradores do balneário, participantes do Comitê Local de Gestão. 

- Parâmetros da qualidade da água (físicos, químicos e biológicos), segundo legislação 
vigente, nas Lagoas do Robalo e do Visgueiro. 

- Taxa de cobertura marginal recuperada. 

- Taxa de ocupação urbana do solo. 

- Participação de moradores em eventos e campanhas promovidos pela UC. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Realizar ações de fiscalização na área. 

1.1. Fiscalizar o uso turístico dos espelhos lacunares. 

1.2. Fiscalizar o uso turístico da biodiversidade local. 

1.3. Fiscalizar e coibir o exercício ilegal de atividades tais como a pesca ilegal, a caça 
e a coleta de recursos naturais. 

Norma(s) específica(s): 

➢ A fiscalização deverá ser preferencialmente de caráter educativo e 
orientador. 

2. Solicitar à SERLA a demarcação da faixa marginal de proteção nas Lagoas do Robalo 
e do Visgueiro, na área do Visgueiro. 

3. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Programa de Recuperação da 
Vegetação Ciliar da faixa marginal de proteção lagunar. 

4. Fazer gestão na Prefeitura de Quissamã para que seja implantado saneamento básico 
adequado, envolvendo o fornecimento de água, esgotamento sanitário e disposição 
final do lixo produzido na área estratégica. 
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Ações de conscientização ambiental 

5. Realizar atividades de educação ambiental com vistas ao uso e conservação das 
Lagoas e seus recursos naturais. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de visitação do 
PN implantado em Quissamã, junto à Sede. 

6. Desenvolver atividades de conscientização ambiental direcionadas aos moradores, 
veranistas e demais visitantes do Núcleo Urbano Visgueiro, com vistas à orientação 
em relação aos objetivos da UC, suas normas de visitação e programações existentes. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de visitação do 
PN implantado em Quissamã, junto à Sede. 

7. Promover campanhas, direcionadas aos moradores e ocupantes da área, sobre 
produção, separação, reaproveitamento, reciclagem e descarte adequado do lixo 
doméstico, industrial e hospitalar. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de visitação do 
PN implantado em Quissamã, junto à Sede. 

8. Promover campanhas, direcionadas aos moradores e ocupantes da área, em relação 
à liberação de esgoto doméstico diretamente nos corpos d’água, inclusive os oriundos 
de limpeza de fossa. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Essas atividades deverão ser realizadas com o apoio do Núcleo de visitação do 
PN implantado em Quissamã, junto à Sede. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

9. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Projeto específico de Monitoramento 
da Qualidade da Água das Lagoas Robalo e Visgueiro, integrado ao Programa de 
Monitoramento do Parque, segundo legislação vigente que dispõe sobre a 
classificação das águas para balneabilidade, qualidade de água e uso por populações 
(Resoluções CONAMA: 357-2005 e Lei 9433 de 08/01 1997). 

10. Apoiar o desenvolvimento e a implantação de um Projeto específico de Recuperação 
de Áreas Degradadas Marginais das Lagoas do Robalo e Visgueiro, integrado ao 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas do Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. 

Norma(s) específica(s): 

➢ O projeto deverá ser desenvolvido por equipe especializada de instituição pública 
e/ou privada, executado sob a responsabilidade da Prefeitura de Quissamã e 
acompanhado pelo ICMBio. 
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Ações de integração externa 

11. Elaborar e promover a implantação do Programa de Integração Externa e Alternativas 
de Desenvolvimento do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

12 Fazer gestões junto à Prefeitura de Quissamã para a criação de um comitê local de 
gestão. 

13. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Quissamã para efetiva participação da 
gerência da UC no estabelecimento de programas turísticos para a área. 

Norma(s) específica(s): 

➢ Deverão ser estabelecidas parcerias formais, para implantação e 
acompanhamento dos projetos relativos a esse Programa, entre o ICMBio e 
demais atores sociais envolvidos. 

14. Apoiar a prefeitura de Quissamã na implantação do Projeto Orla. 

15. Estabelecer parcerias com a Prefeitura de Quissamã e o empresariado local para 
estabelecimento de programação turística adequada às atividades de visitação 
previstas por este PM. 

Ações de alternativas de desenvolvimento 

16. Apoiar iniciativas públicas e privadas de implantação de infra-estrutura operacional 
para atividades ecoturísticas e de lazer no Núcleo Urbano de João Francisco, desde 
que sejam compatíveis com os objetivos do PN. 

17. Elaborar e promover a implantação do Programa de Integração Externa e Alternativas 
de Desenvolvimento do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

Ações de operacionalização 

18. Delimitar e sinalizar os limites do PN na área do Balneário Praia de João Francisco. 

18.1. Demarcar os limites utilizando-se GPS geodésico de precisão. 

18.2. Construir cerca que impeça a entrada de invasores no Parque. 

19. Construir uma guarita com cancela no acesso ao Balneário, no final da estrada 
QSM008-Estrada Quissamã-Visgueiro. 

20. Solicitiar à Prefeitura de Quissamã a sinalização adequada do limite das faixas de 
proteção marginal das Lagoas do Robalo e do Visgueiro. 

21. Exigir da Prefeitura de Quissamã a retirada de ocupações urbanas irregulares. 

 

4.7.2.2.9. – AEE Canal Campos-Macaé 

Inserção no zoneamento: Nessa AEE será considerada a inserção do Canal Campos – 
Macaé na área de entorno da UC no trecho que antecede sua entrada no PN (território do 
Município de Quissamã). 
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Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes 

O Canal Campos-Macaé foi construído no Século XIX, entre os anos de 1845 e 1862, 
portanto, utilizando mão-de-obra escrava. A empreitada tinha por finalidade estabelecer uma 
via de transporte fácil para o açúcar produzido nos engenhos campistas até o porto de 
Macaé, mais seguro e aparelhado do que o existente no Rio Paraíba do Sul. Apesar do alto 
custo da longa obra, o canal foi pouco utilizado, uma vez que, ao ser inaugurada, em 
dezembro de 1862, a região já contava com a estrada de ferro para o mesmo fim. 

O Canal Campos – Macaé atravessa toda a região do Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba, desde a Lagoa Feia, em Quissamã, até o Rio Macaé, em Macaé. Em Quissamã, 
percorre uma área rural por cerca de 31km, da Lagoa Feia até a Avenida do Contorno 
quando entra no Centro urbano do Município. Deixa a cidade, ainda pela mesma Avenida do 
Contorno, seguindo novamente por área rural até penetrar no Parque Nacional, já no limite 
entre Quissamã e Carapebus. No interior do PN atravessa as Lagoas do Paulista, 
Carapebus, Comprida e de Cabiúnas (Jurubatiba), deixando a UC pelo córrego Cabiúnas, já 
no Município de Macaé. Daí segue até o Rio Macaé onde deságua sob a ponte, à cerca de 
1km da foz do Rio. 

O Canal apresenta trechos bastante assoreados e com baixo volume de água nos períodos 
de estiagem, o que dificulta seu uso para navegação. Contudo, é muito utilizado para a 
irrigação, principalmente em Quissamã, em cujo território o Canal parece estar em melhor 
estado de conservação. Ao longo de todo o percurso externo ao PN, , o Canal recebe 
efluentes de várias localidades urbanas e áreas de uso agropecuário. 

Apesar das condições precárias em que se encontra, o Canal Campos – Macaé tem 
importância para o PN uma vez que, além de representar um patrimônio histórico-cultural 
para a região, transpõe águas da Lagoa Feia para os corpos d’água da UC. 

O Plano Diretor em elaboração no Município de Quissamã inclui o Canal Campos – Macaé 
na malha hidroviária municipal, prevendo seu desassoreamento e limpeza (Programa de 
Ações Imediatas do Plano) para recuperação da navegabilidade com finalidade turística. 

• Resultados Esperados: 

– Parque protegido. 

– Canal Campos – Macaé protegido e recuperado. 

– Patrimônio histórico-cultural da região preservado. 

– Faixa marginal de proteção do canal demarcada e recuperada. 

• Indicadores de desempenho: 

– Número de autos de infração registrados por mês. 

– Volume e fluxo da água no Canal. 

– Parâmetros indicadores de qualidade da água conforme legislação vigente. 

– Placas informativas e educativas instaladas e em bom estado de conservação. 

– Taxa de cobertura vegetal característica da faixa marginal de proteção. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 
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Ações de proteção e manejo 

1. Realizar operações periódicas de fiscalização ao longo do Canal Campos – Macaé 
com vistas a coibir atividades ilegais que ponham em risco a integridade do PN. 

2. Solicitar à SERLA a demarcação da faixa marginal de proteção ao longo do Canal. 

3. Solicitar à Prefeitura de Quissamã e aos proprietários rurais de terras localizadas nas 
margens do canal a recuperação e conservação da vegetação da faixa marginal de 
proteção do mesmo. 

Ações de pesquisa e monitoramento 

4. Incluir o Canal Campos – Macaé no Programa de Monitoramento da Qualidade das 
Águas de Jurubatiba e seus Tributários, monitorando os parâmetros hidrobiológicos de 
acordo com a resolução CONAMA No. 357/2005 e a Lei No. 9.433/1997 da Política 
Nacional de Recursos Hídricos. 

5. Apoiar atividades de educação ambiental que tenham por objetivo conservar o canal e 
proteger recursos hídricos. 

Ações de integração externa 

6. Estabelecer parcerias com a Prefeitura de Quissamã para elaboração de projeto de 
recuperação e preservação do patrimônio histórico-cultural representado pelo Canal 
Campos – Macaé. 

7. Estabelecer parcerias com a Prefeitura de Quissamã para elaboração de projeto da 
implantação de roteiro náutico para o Canal Campos – Macaé. 

7.1. O projeto deverá definir o tipo de embarcação a ser utilizado. 

8. Estabelecer parcerias com as Prefeituras de Quissamã e Carapebus para realização 
de estudos com vistas à melhoria e instalação de atracadouros de apoio ao roteiro 
náutico e às trilhas interpretativas fluviais previstos para o Canal Campos – Macaé. 

Ações de operacionalização 

9. Solicitar da Prefeitura de Quissamã que proceda à sinalização informativa, educativa e 
de advertência para a faixa de proteção marginal do Canal. 

10. Solicitar da Prefeitura de Quissamã que proceda à sinalização informativa, educativa e 
de advertência para o Canal Campos – Macaé. 

 

4.7.2.2.10. – AEE Estrada de Ubatuba 

Inserção no zoneamento: A AEE insere-se na Área de Entorno da UC, definida pela 
Resolução CONAMA 13 de 06-12-1990. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes 

A AEE aqui denominada Estrada de Ubatuba é de terra, localizada no limite norte do PN, 
paralela ao Canal de Ubatuba. Esse é o acesso existente para o farol da Marinha que 
assinala o ponto zero do limite do PN. Essa estrada funcionará como aceiro e rota de 
fiscalização. 
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• Resultados Esperados: 

– Parque Protegido 

• Indicadores de desempenho: 

– Número de invasões do PN registradas por mês 

– Número de eventos de caça, pesca, coleta de plantas e apreensões de animais 
autuados por mês. 

– Número de incêndios combatidos e/ou evitados por mês. 

Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Realizar operações de fiscalização na Estrada. 

Ações de operacionalização 

2. Implantar sinalização adequada com placas educativas, indicativas e de advertência. 

3. Cobrar da Prefeitura de Quissamã a manutenção periódica da Estrada que deverá ser 
mantida como uma estrada de terra. 

 

4.7.2.2.11. – AEE Estrada de Ferro (Ferrovia Centro Atlântica) 

Inserção no zoneamento: A AEE está inserida na Área de Entorno da UC, definida pela 
Resolução CONAMA 13 de 06-12-1990. 

Descrição geográfica do espaço e indicação de aspectos relevantes 

Essa AEE inclui o leito e as faixas de servidão da Ferrovia Centro Atlântica nos Municípios 
de Carapebus e Macaé. A ferrovia serve ao transporte de cargas entre Vitória – ES e Rio de 
Janeiro – RJ, com operações em Campos – RJ, terminais da PETROBRAS em Macaé-RJ 
(TECAB) e Duque de Caxias – RJ (REDUC). A carga transportada compõe-se, 
principalmente, de derivados de petróleo e álcool. O traçado da ferrovia passa junto ao limite 
do Parque Nacional. 

• Resultados Esperados: 

– Impactos negativos, da ferrovia sobre a UC reduzidos. 

– Plano de emergência e contingência implantado. 

• Indicadores de desempenho: 

– Freqüência de acidentes ferroviários na Área de Entorno da UC por mês. 
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Atividades / Sub-atividades / Normas: 

Ações de proteção e manejo 

1. Exigir da instituição responsável pela ferrovia a adoção imediata de medidas de 
segurança, descritas a seguir: 

– Acompanhamento da composição por equipe especializada em segurança e 
prevenção de acidentes. 

– Controle da velocidade do trem. 

– Manutenção e conservação da linha férrea segundo padrões de qualidade máxima. 

– Estabelecimento de procedimentos de qualidade com os maquinistas, auxiliares e 
demais funcionários atuantes na Área de Entorno do PN. 

– Estabelecer e notificar a chefia da UC e demais autoridades locais dos horários de 
passagem do trem, assim como da natureza dos produtos transportados. 

2. Exigir a implementação de um Plano de Emergência e Contingência. 

3. Acompanhar o processo de licenciamento da ferrovia na Diretoria de Licenciamento do 
ICMBio, garantindo a adoção de condicionantes especificas que visem diminuir ao 
máximo a possibilidade da ocorrência de acidentes. 

4. Internalizar os recursos oriundos de medidas compensatórias. 

5. Exigir da instituição responsável pela ferrovia o cumprimento da legislação específica 
sobre o transporte de cargas perigosas. 

No QUADRO 4.12 apresenta-se o enquadramento das áreas de atuação, por programa 
temático, para as Áreas Estratégicas. 
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QUADRO 4.123 – Enquadramento das Áreas Estratégicas por Programas Temáticos 

Áreas Estratégicas Internas 

Proteção e Manejo Integração Externa Operacionalização Visitação 
Conscientização 

Ambiental 
Pesquisa e monitoramento 

Alternativas de 
Desenvolvimento 

 

Núcleo de Visitação do Parque em Macaé 
1. Dotar o Núcleo de serviços 
de vigilância para proteger o 
patrimônio natural e cultural, 
bem como para oferecer 
segurança aos funcionários e 
visitantes. 
2. Realizar a fiscalização 
permanente na área e nas vias 
de acesso à mesma. 

 3. Implantar o Núcleo de 
Visitação do Parque em 
Macaé. 
3.1. Dotar o Núcleo de infra-
estrutura básica, 
equipamentos, serviços e 
recursos necessários para 
efetivar o seu funcionamento. 
Manter no Núcleo um livro de 
registro de visitantes. 

 5. Montar exposição 
permanente no Núcleo. 
6. Disponibilizar material de 
divulgação do Parque. 
7. Realizar, permanentemente, 
atividades integradas de 
Programas de Educação 
Ambiental, divulgação e 
comunicação e uso público. 

  

Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba) 
1. Fiscalizar e controlar o 
acesso de visitantes e a prática 
de recreação e lazer nessa 
lagoa. Fazer gestão na 
TRANSPETRO para a entrega 
oficial ao Parque da Guarita e 
construção de portaria, 
localizada na entrada da 
Lagoa, visando a proteção da 
UC. Reformar e dotar a guarita 
de equipamentos e serviços 
básicos necessários 
destinados à vigilância do 
Parque. 
1.1. Controlar e fiscalizar o 
acesso de veículos da 
PETROBRAS e de 
pesquisadores. 
1.2. Fiscalizar a circulação de 
pessoas e a instalação de 
acampamentos junto à Lagoa. 

 2. Manter em bom estado de 
conservação o acesso à 
Lagoa. 
3. Implantar infra-estrutura 
para visitação em harmonia 
com a paisagem. 
4. Sinalizar a área 
adequadamente com placas 
bases, educativas e 
interpretativas, visando a 
segurança dos visitantes e a 
proteção do patrimônio natural 
e cultural do Parque. 
5. Implantar a Trilha que 
margeia a Lagoa de Cabiúnas 
(Jurubatiba), junto aos limites 
da Zona Intensiva de 
Cabiúnas. 

6. Estabelecer uma trilha 
interpretativa na margem oeste 
da Lagoa, que permita aos 
visitantes a apreciação dos 
atributos naturais existentes na 
área. 

 7. Apoiar a realização de 
pesquisas e estudos 
necessários à conservação da 
biodiversidade e à manutenção 
das características hídricas e 
geomorfológicas da Lagoa. 
7.1. Apoiar a realização de 
estudos sobre a dinâmica de 
Diaptomus azureus, espécie 
endêmica presente nessa 
lagoa. 
8. Monitorar a qualidade da 
água da Lagoa, no âmbito do 
Programa de Monitoramento 
do Parque, conforme a 
legislação pertinente. 

 

Emissário de Água de Produção de Cabiúnas 
  1. Monitorar a retirada do 

emissário pela TRANSPETRO. 
2. Exigir o Plano de 
Descomissionamento. 

  3. Acompanhar o Programa de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas. 

 

Lagoa de Carapebus 
1. Fiscalizar e controlar o 
acesso de visitantes bem 
como, a prática de recreação e 
lazer na Lagoa de Carapebus. 
2. Elaborar projeto específico 
para a recuperação das faixas 
marginais de proteção da 

 8. Sinalizar adequadamente o 
Parque com placas educativas, 
indicativas e de advertência. 

 9. Realizar as atividades de 
Educação Ambiental voltadas 
para conservação e uso da 
Lagoa, previstas no Programa 
de Educação Ambiental, com o 
apoio do Núcleo do Parque. 

5. Autorizar e apoiar a 
realização de pesquisas 
científicas e estudos 
necessários à proteção e ao 
manejo da Lagoa, incluindo-se 
o estudo específico sobre o 
manejo da barra da lagoa. 
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Áreas Estratégicas Internas 

Proteção e Manejo Integração Externa Operacionalização Visitação 
Conscientização 

Ambiental 
Pesquisa e monitoramento 

Alternativas de 
Desenvolvimento 

 

Lagoa. 
3. Fiscalizar o lançamento de 
efluentes na Lagoa. 

5.1. Incentivar e apoiar o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas sobre a biota da 
Lagoa de Carapebus. 
5.2. Incentivar estudos e 
pesquisas sobre a ictiofauna 
da Lagoa de Carapebus, 
voltados para conhecimento da 
composição, estrutura e 
dinâmica da comunidade de 
peixes. 
5.3. Divulgar os resultados das 
pesquisas à comunidade local. 
6. Elaborar projeto específico e 
acompanhar o monitoramento 
da água, visando garantir a 
qualidade e a balneabilidade 
da Lagoa, conforme a 
resolução CONAMA No. 
357/2005, de acordo com a Lei 
No. 9.433/1997 da Política 
Nacional de Recursos 
Hídricos. 
7. Apoiar o monitoramento de 
Spongilla aff. alba Carter, 
1849, na Lagoa de Carapebus. 

Estrada da Praia Carapebus CRP-011 
1. Controlar e monitorar o 
acesso e a circulação de 
veículos pela Estrada da Praia 
de Carapebus CRP-011. 
2. Implementar medidas de 
prevenção de incêndios. 
3. Monitorar a expansão das 
áreas afetadas por espécies 
invasoras. 

 4. Instalar guarita com cancela 
no ponto de saída do 
"Balneário" de Carapebus, 
onde a estrada encontra o 
limite do Parque. 
5. Instalar guarita com portaria 
no ponto de cruzamento do 
limite do Parque com a Estrada 
da Praia de Carapebus. 
6. Sinalizar adequadamente a 
área com placas bases, 
educativas, indicativas e de 
advertência. 
7. Estabelecer parceria com a 
Prefeitura de Carapebus para 
instalação de bloquetes e 
vegetação, no trecho onde a 
estrada atravessa o Parque. 
8. Implantar barreiras em todo 
o perímetro da estrada no 
interior do Parque, visando 
impedir a circulação indevida 
de veículos e a extração ilegal 
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Áreas Estratégicas Internas 

Proteção e Manejo Integração Externa Operacionalização Visitação 
Conscientização 

Ambiental 
Pesquisa e monitoramento 

Alternativas de 
Desenvolvimento 

 

de recursos naturais. 
9. Estabelecer parceria com a 
Prefeitura de Carapebus para 
a conservação, manutenção e 
limpeza periódica da Estrada 
da Praia CRP-011, visando 
mantê-la em bom estado de 
conservação e evitar a 
ocorrência de incêndios e 
acidentes. 

Núcleo de Visitação do Parque em Carapebus 
1. Dotar o Núcleo de serviços 
de vigilância para proteger o 
patrimônio natural e cultural, 
bem como para oferecer 
segurança aos funcionários e 
visitantes. 
2. Realizar a fiscalização 
permanente na área e nas vias 
de acesso a mesma. 

 3. Implantar o Núcleo de 
visitação do Parque em 
Carapebus. 
3.1. Dotar o Núcleo de infra-
estrutura básica, 
equipamentos, serviços e 
recursos necessários para 
efetivar o seu funcionamento. 
4. Manter no Núcleo um livro 
de registro de visitantes. 
5. Implantar trilha interpretativa 
entre o Núcleo de Visitação e o 
Borboletário, circundando este 
último, que deverá ter a 
denominação de Trilha do 
Borboletário. 
6.Implantar o Borboletário. 

 7. Montar exposição 
permanente no Núcleo. 
8. Disponibilizar material de 
divulgação do Parque. 
9. Realizar, permanentemente, 
atividades integradas de 
Programas de Educação 
Ambiental, divulgação e 
comunicação e Uso Público. 
10. Desenvolver projeto 
específico, implantar 
borboletário e promover a sua 
manutenção. 

  

Canal Campos-Macaé 
1. Realizar projeto específico 
de recuperação da vegetação 
marginal do Canal Campos-
Macaé. 
2. Fiscalizar a área 
permanentemente. 

 4. Implantar a sinalização 
interpretativa, educativa e de 
advertência, necessária na 
área. 
5. Acompanhar a elaboração 
de projeto específico para 
construção de atracadouro 
para o embarque e 
desembarque de visitantes, 
sendo um no Imbiú e outro no 
balneário de Carapebus, 
respectivamente. 
5.1. Acompanhar a 
implantação e construção de 
atracadouro para o embarque 
e desembarque de visitantes, 
sendo um no Imbiú e outro no 
balneário de Carapebus, 
respectivamente. 
5.1.1. Estabelecer um posto de 

3. Promover e ordenar o 
desenvolvimento de atividades 
de turismo, lazer e recreação 
no local, com base nas normas 
estabelecidas para o Parque e 
para a zona histórico-cultural. 
3.1. Elaborar projeto específico 
para a implantação de trilhas 
fluviais pelo Canal até as 
Lagoas Paulista e Carapebus, 
que valorize os atributos 
naturais da região. 
3.1.1. Elaborar projeto de 
Interpretação Ambiental para a 
trilha. 
3.1.2. Produzir materiais com 
as informações relevantes 
sobre a biota, mais 
representativa, abrangendo 
sua fauna e flora para serem 

 7. Estabelecer parceria para 
realizar o monitoramento 
ambiental, com ênfase na 
avaliação dos impactos 
decorrentes da utilização do 
Canal Campos-Macaé como 
trilha fluvial. 

 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Agosto 2020 E4-194 
 

Áreas Estratégicas Internas 

Proteção e Manejo Integração Externa Operacionalização Visitação 
Conscientização 

Ambiental 
Pesquisa e monitoramento 

Alternativas de 
Desenvolvimento 

 

fiscalização / orientação, na 
ponte do Imbiú para controle e 
orientação dos visitantes e 
demais usuários. 
6. Fazer gestão nas prefeituras 
locais para implementação de 
projeto de dragagem / 
desassoreamento do canal 
Campos-Macaé, de forma que 
seja recuperada a sua 
navegabilidade. 

utilizado pelos condutores e 
guias durante a realização da 
visitação. 
3.1.3. Elaborar estudo para a 
determinação da capacidade 
de suporte das trilhas. 
3.1.4. Desenvolver projeto 
específico para a identificação 
do melhor tipo de embarcação 
a ser utilizado na realização 
dessa atividade, visando, 
principalmente, a minimização 
dos impactos ambientais 
negativos. 

Lagoa do Paulista 
1. Fiscalizar a área com vistas 
a coibir a caça, a pesca, o fogo 
e outras formas de degradação 
ambiental. 

  4. Promover e ordenar a 
realização de visitas 
embarcadas com finalidade de 
turismo, recreação e lazer 
contemplativos. 
5. Permitir o banho na Lagoa 
junto ao mar para visitantes 
que se deslocam caminhando 
pela praia, ou que chegarem 
até este ponto pela trilha 
fluvial. 

 2. Apoiar a pesquisa científica 
e o monitoramento da Lagoa 
de acordo com as normas 
estabelecidas para a zona 
primitiva. 
3. Estabelecer parceria para 
monitorar a qualidade da água 
da Lagoa, no âmbito do 
Programa de Monitoramento 
do Parque, segundo legislação 
vigente que dispõe sobre a 
classificação das águas, para 
balneabilidade; qualidade de 
água e uso por populações. 
(Resoluções CONAMA: 357-
2005 e Lei 9433de 08/01 1997) 

 

Lagoa e Restinga da Garça e da Bezerra 
1. Fiscalizar a área e coibir a 
caça, a pesca, o fogo e 
quaisquer formas de 
degradação ambiental. 

 8. Dotar a área de infra-
estrutura e equipamentos 
necessários para a realização 
de atividades recreativas, 
como quiosques cobertos, 
mesas e bancos e respectiva 
manutenção. 
9. Sinalizar adequadamente a 
área. 
10. Implantar placas e painéis 
educativos e de interpretação 
ambiental, além de placas 
informativas da localização da 
sede. 

2. Elaborar projeto específico e 
implantar as trilhas 
interpretativas para caminhada 
ao redor das lagoas da 
Bezerra, Garça e Amarra-Boi. 
2.1. Prever nos projetos a 
implantação de trilhas 
interpretativas sobre as 
atualmente existentes: Estrada 
da Estivinha, Trilha do Amarra 
Boi e Trilha da Garça, da 
infraestrutura de apoio aos 
visitantes e estacionamento. 
3. Elaborar projeto específico e 
implantar uma trilha específica 
para a prática do ciclismo, 
paralela à trilha interpretativa 

 5. Autorizar e apoiar a 
realização de pesquisas e 
estudos necessários à 
proteção e ao manejo da 
Lagoa e restinga associada. 
6. Estabelecer parceria para 
monitoramento da qualidade 
da água da Lagoa, no âmbito 
do Programa de 
Monitoramento do Parque, 
seguindo os parâmetros da 
qualidade da água (físicos, 
químicos e biológicos), de 
acordo com a legislação 
vigente que dispõe sobre a 
classificação das águas, para 
balneabilidade, qualidade de 
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Áreas Estratégicas Internas 

Proteção e Manejo Integração Externa Operacionalização Visitação 
Conscientização 

Ambiental 
Pesquisa e monitoramento 

Alternativas de 
Desenvolvimento 

 

da Garça. 
4. Permitir o uso das Lagoas 
para o Banho. 

água e uso por populações 
(Resoluções CONAMA 357-
2005 e Lei 9433de 08/01 
1997). 
7. Desenvolver projeto 
específico, visando determinar 
a capacidade de suporte e 
embasar o programa de 
monitoramento de impactos de 
visitação. 

Lagoa e Restinga da Maria Menina e Robalo 
1. Fiscalizar a área com vista a 
coibir a caça, a pesca, o fogo e 
outras formas de degradação 
ambiental. 

 6. Realizar projeto específico 
de infra-estrutura e 
equipamentos necessários 
para a realização de atividades 
recreativas, como quiosques 
cobertos, churrasqueiras, 
mesas e bancos e sanitários. 
7. Sinalizar adequadamente a 
área. 
8. Instalar placas e painéis 
educativos e de interpretação 
ambiental, além de placas 
informativas da localização da 
sede. 

2. Elaborar projetos 
específicos para implantação 
das trilhas interpretativas para 
pedestres ao redor das Lagoas 
Maria Menina e Robalo. 

 3. Autorizar e apoiar a 
realização de pesquisas e 
estudos necessários à 
proteção e ao manejo das 
Lagoas e restinga associada. 
4. Monitorar a qualidade da 
água da Lagoa, no âmbito do 
Programa de Monitoramento 
do Parque, seguindo os 
parâmetros de qualidade da 
água (físicos, químicos e 
biológicos), de acordo com a 
legislação vigente que dispõe 
sobre a classificação das 
águas para balneabilidade, 
qualidade da água e uso por 
populações (Resoluções 
CONAMA 357-2005 e Lei 
9433de 08/01 1997). 
5. Desenvolver projeto 
específico, visando determinar 
a capacidade de suporte e 
embasar o programa de 
monitoramento de impactos de 
visitação. 

 

Sede do Parque 
  1. Desenvolver projeto 

específico para instalar a Sede 
e dotá-la de infra-estrutura 
mínima e equipamentos, 
necessários para o seu 
funcionamento, contendo, 
entre outras dependências, 
sala da chefia, sala dos 
técnicos, sala de reuniões, sala 
de informática, almoxarifado, 
sanitários, copa/cozinha, 
estaleiro, oficina, garagem e 

 6. Planejar, montar e manter 
exposição permanente 
interpretativa sobre o Parque 
no Centro de Visitantes. 
6.1. Levantar ou produzir 
material interpretativo para 
utilização na exposição. 
7. Preparar uma programação 
semanal ou mensal da 
exibição de filmes, palestras e 
projeção de slides com 
horários definidos e fixá-la em 
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um pequeno estacionamento. 
2. Instalar o Centro de 
Visitantes visando receber, 
orientar, educar, conduzir e 
propiciar a aproximação do 
público com a natureza, 
através da oferta de serviços e 
realização de atividades que 
despertem seu interesse e 
sensibilidade para as questões 
importantes relacionadas à 
Unidade de Conservação e 
seu entorno. 
3. Implementar medidas que 
visem coibir ações de 
vandalismo no Centro de 
Visitantes. 
4. Realizar a manutenção 
periódica do Centro de 
Visitantes. 
5. Elaborar e implementar um 
projeto de coleta seletiva de 
lixo. 

local de fácil visualização, no 
Centro de Visitantes. 
8. Estabelecer Parcerias com 
instituições públicas e/ou 
privadas, ONGs regionais e as 
Prefeituras de Macaé, 
Carapebus e Quissamã, para 
que participem dos eventos a 
serem realizados e da 
divulgação científica do Centro 
de Visitantes. 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE de João Francisco 
  1. Acompanhar o andamento 

do processo para a retirada da 
ETE do interior do Parque. 

  2. Acompanhar a elaboração 
de projeto específico para a 
recuperação ambiental da 
área. 
3. Acompanhar o projeto de 
monitoramento da recuperação 
da área. 
4. Acompanhar o projeto de 
monitoramento da regeneração 
natural da área com vegetação 
típica de restinga. 

 

Estrada João Francisco - QSM-011 
1. Controlar e monitorar o 
acesso e a circulação de 
veículos pela Estrada QSM-
011. 
2. Implementar medidas de 
prevenção de incêndios. 
3. Controlar a presença de 
espécies exóticas existentes 
ao longo da estrada. 

 4. Instalar guarita com cancela 
no ponto de saída do 
"Balneário" João Francisco, 
onde a estrada encontra o 
limite do Parque. 
5. Instalar guarita com portaria 
no ponto de cruzamento do 
limite do Parque com a Estrada 
João Francisco QSM-011. 
6. Adequar e completar 
sistema de sinalização no 
trecho da Estrada que limita e 
corta o Parque. 
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7. Estabelecer parceria com a 
Prefeitura de Quissamã para 
que sejam feitas a delimitação 
e a demarcação da faixa de 
servidão ao longo da Estrada 
QSM-011, no total de 10m 
para cada lado. 
8. Estabelecer parceria com a 
Prefeitura de Quissamã para a 
conservação e manutenção 
periódica da Estrada, visando 
mantê-la em bom estado de 
conservação e evitar a 
ocorrência de incêndios e 
acidentes. 
9. Instalar equipamentos de 
segurança e turísticos ao longo 
da Estrada para informação 
dos usuários. 
10. Estabelecer parceria com a 
Prefeitura de Quissamã para 
desenvolver projeto específico 
para a instalação de redutores 
de velocidade no trecho onde a 
Estrada QSM- 011 atravessa o 
Parque. 
11. Estabelecer parceria com a 
Prefeitura de Quissamã para 
desenvolver projeto específico 
de instalação de passarelas 
subterrâneas para a circulação 
de fauna no trecho onde a 
Estrada QSM- 011 atravessa o 
Parque. 

Estrada Quissamã-Visgueiro - QSM-008 
1. Controlar e monitorar o 
acesso e a circulação de 
veículos pela Estrada QSM-
008. 
2. Implementar medidas de 
prevenção de incêndios. 
3. Controlar a presença de 
espécies exóticas existentes 
ao longo da estrada. 

 4. Instalar guarita com cancela 
no ponto de saída do 
"Balneário" do Visgueiro, onde 
a estrada encontra o limite do 
Parque. 
5. Instalar guarita com portaria 
no ponto de cruzamento do 
limite do Parque com a Estrada 
Quissamã-Visgueiro QSM-008. 
6. Adequar e completar 
sistema de sinalização no 
trecho da estrada que limita e 
corta o Parque. 
7. Estabelecer parceria com a 
Prefeitura de Quissamã para 
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que sejam feitas a delimitação 
e a demarcação da faixa de 
servidão ao longo da Estrada 
Quissamã-Visgueiro QSM-008, 
no total de 10m para cada 
lado. 
8. Estabelecer parceria com a 
Prefeitura de Quissamã para a 
conservação e manutenção 
periódica visando mantê-la em 
bom estado de conservação e 
evitar a ocorrência de 
incêndios e acidentes. 
9 Instalar equipamentos de 
segurança ao longo da Estrada 
para informação dos usuários. 
10. Estabelecer parceria com a 
Prefeitura de Quissamã para 
desenvolver projeto específico 
para a instalação de redutores 
de velocidade no trecho onde a 
Estrada Quissamã-Visgueiro 
atravessa o Parque. 
11. Estabelecer parceria com a 
Prefeitura de Quissamã para 
desenvolver projeto específico 
de instalação de Passarelas 
subterrâneas para a circulação 
de fauna no trecho onde a 
Estrada Quissamã-Visgueiro 
atravessa o Parque. 
12. Estabelecer parceria com a 
Prefeitura de Quissamã para 
instalação de Passarelas 
subterrâneas para a circulação 
de fauna no trecho onde a 
Estrada Quissamã-Visgueiro 
QSM-008 atravessa o Parque. 
13. Estabelecer parceria com a 
Prefeitura de Quissamã para 
instalação de bloquetes e 
vegetação, no trecho onde a 
Estrada atravessa o Parque. 

Lagoa Preta 
1. Fiscalizar a área com vistas 
a coibir a caça, a pesca, o fogo 
e outras formas de degradação 
ambiental. 

  4. Permitir a visitação de 
pedestres na área ao redor da 
Lagoa Preta, com finalidade de 
contemplação, recreação e 
lazer restritivos, utilizando a 
trilha já existente, que deverá 

 2. Apoiar a pesquisa científica 
e o monitoramento da Lagoa 
de acordo com as normas 
estabelecidas para a zona 
primitiva. 
3. Estabelecer parceria para 
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ser denominada Lagoa Preta e 
Barrinha. 

desenvolver projeto de 
monitoramento da qualidade 
da água da Lagoa, no âmbito 
do Programa de 
Monitoramento do Parque, 
segundo legislação vigente 
que dispõe sobre a 
classificação das águas para 
balneabilidade, qualidade de 
água e uso por populações 
(Resoluções CONAMA: 357-
2005 e Lei 9433 de 08/01 
1997). 

Praia 
1. Desenvolver Projeto 
específico sobre o uso da praia 
e limitações possíveis 
considerando a legislação 
vigente, pertinente. 
2. Fiscalizar atividades 
pesqueiras e marítimas ilegais 
na faixa de oceano contígua à 
praia. 

 3. Implantar sinalização 
adequada ao longo da praia, 
em locais estratégicos, 
principalmente nos trechos em 
frente aos balneários, onde 
haverá maior fluxo de 
banhistas. 
4. Implantar obstáculos físicos 
para impedir acesso de 
veículos em trechos da praia 
onde o mesmo não será 
permitido. 

5. Ordenar e controlar o uso de 
bugres pelo cômoro da praia, 
no trecho entre o balneário e o 
do Visgueiro, e até a Lagoa 
Preta. 
7. Permitir como atividade de 
recreação e lazer a pesca de 
linha e molinete, ao longo de 
toda a praia. 
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Loteamento Balneário Lagomar 
1. Realizar operações de 
fiscalização na área do 
loteamento, junto aos limites 
no PN, na área junto à estrada. 
2. Exigir da Prefeitura de 
Macaé a implantação das 
diretrizes de uso do solo 

definidas pelo Projeto Orla. 

3. Exigir da Prefeitura de 
Macaé a implantação da infra-
estrutura urbana necessária ao 
loteamento para atendimento 
dos requisitos sócio-ambientais 
da população humana aí 
instalada. 

4. Fazer gestões junto à 
Prefeitura de Macaé para a 
criação de um comitê local de 
gestão. 

6. Implantar sinalização 
adequada com placas 
educativas, indicativas e de 
advertência nas principais vias 
do interior do Lagomar. 

 5. Realizar atividades de 
conscientização e educação 
ambiental na área do Lagomar 
com vistas à mudança de 
comportamento de seus 
moradores sobre o uso do 
ambiente local e de suas 

percepções em relação ao 
Parque. 

7. Incentivar a realização de 
pesquisas voltadas para a 
identificação de alternativas de 
desenvolvimento adequadas 
às características da 
população local. 

8. Apoiar e contribuir para a 
implantação dos projetos de 
desenvolvimento sócio-
ambientais propostos para o 
Balneário Lagomar. 
9. Exigir da Prefeitura de 
Macaé a implantação do 

Projeto Jurubatiba Sustentável. 

Estrada Cabiúnas / Balneário Lagomar e Faixa de Segurança de Duto 
1. Realizar operações de 
fiscalização nas áreas da 
estrada e da faixa de 
segurança. 
2. Exigir da TRANSPETRO 

 4. Implantar sinalização 
adequada com placas 
educativas, indicativas e de 
advertência na estrada 
Cabiúnas / Balneário Lagomar. 
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procedimentos de manutenção 
compatíveis com os interesses 
da conservação, de acordo 
com a legislação vigente. 
3. Exigir da TRANSPETRO 
que seja instalado um sistema 
operacional que preserve a UC 
em caso de acidente. 

5. Cobrar da Prefeitura o 
tratamento técnico e 
paisagístico adequado à 
estrada Cabiúnas / Balneário 
Lagomar. 
5.1. Exigir da Prefeitura de 
Macaé a implantação de 
redutores de velocidade na 
Estrada Cabiúnas / Balneário 
Lagomar. 
5.2. Exigir da Prefeitura de 
Macaé o estabelecimento de 
faixa de servidão para a 
estrada assim como sua 
manutenção periódica. 
5.3. Exigir da Prefeitura de 
Macaé a pavimentação 
ambientalmente correta (p.ex. 
bloquetes, entremeados por 
gramíneas) no trecho paralelo 
ao Parque para minimização 
do impacto causado pelo 
tráfego de veículos. 

Bacia de Contribuição da Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba) 
1. Realizar ações de 
fiscalização na área. 
2. Solicitar à SERLA a 
demarcação da faixa marginal 
de proteção ao longo dos 
tributários. 
3. Fiscalizar os usos da terra, 
tanto em áreas agrícolas 
(pastos e canaviais) como em 
áreas de ocupação urbana ou 
industrial, de modo a garantir o 
cumprimento da legislação 
ambiental vigente, em especial 
no que se refere às faixas 
marginais dos corpos d’água. 
4. Exigir das empresas 
localizada nessa Área 
Estratégica Externa as licenças 
ambientais em conformidade 
com legislação vigente. 
5. Exigir da Prefeitura de 
Macaé a implantação de um 
Programa de recuperação da 
cobertura vegetal da faixa 
marginal de proteção dos 
cursos d’água, envolvendo 

 15. Exigir da Prefeitura de 
Carapebus a sinalização dos 
tributários da Lagoa com 
placas educativas, indicativas 
e de advertência. 
16. Exigir da Prefeitura de 
Carapebus a sinalização 
adequada dos limites da faixa 
de proteção marginal. 

 9. Realizar atividades de 
educação ambiental com vistas 
ao esclarecimento da 
importância da bacia de 
contribuição para o uso e 
conservação da Lagoa e seus 
recursos naturais. 
10. Promover campanhas, 
direcionadas aos produtores 
rurais e ocupantes da área, 
quanto ao uso do fogo, 
aproveitamento de resíduos 
orgânicos oriundos das 
culturas e manejo adequado 
de insumos agrícolas e de 
suas embalagens. 
11. Promover campanhas, 
direcionadas aos moradores e 
ocupantes da área, sobre 
produção, separação, 
reaproveitamento, reciclagem 
e descarte adequado do lixo 
doméstico, industrial e 
hospitalar. 
12. Promover campanhas, 
direcionadas aos moradores e 

13. Apoiar o desenvolvimento 
e a implantação de um Projeto 
específico de Monitoramento 
da Qualidade das Águas da 
Lagoa de Carapebus e seus 
tributários, integrado ao 
Programa de Monitoramento 
do Parque, segundo legislação 
vigente que dispõe sobre a 
classificação das águas para 
balneabilidade, qualidade de 
água e uso por populações 
(Resoluções CONAMA: 357-
2005 e Lei 9433 de 08/01 
1997). 
14. Desenvolver um Projeto 
específico de recuperação de 
áreas degradadas marginais 
de cursos d’água tributários da 
Lagoa de Cabiúnas 
(Jurubatiba), integrado ao 
Programa de Recuperação de 
áreas degradadas do Parque 
Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. 
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parcerias com instituições de 
pesquisa e outros setores 
organizados da sociedade 
local. 
6. Fazer gestão na Prefeitura 
de Macaé para que seja 
implantado o saneamento 
básico nos logradouros 
existentes nas adjacências da 
bacia de contribuição. 
7. Verificar com os 
proprietários rurais lindeiros o 
cumprimento das exigências 
ambientais e da legislação 
relativa às Áreas de 
Preservação Permanente e 
Reservas Legais. 
8. Fiscalizar e coibir o exercício 
ilegal da atividade pesqueira. 

ocupantes da área, em relação 
à liberação de esgoto 
doméstico diretamente nos 
corpos d’água, inclusive os 
oriundos de limpeza de fossa. 

Porção Externa da Lagoa de Carapebus 
1. Realizar ações de 
fiscalização na área. 
2. Fiscalizar os usos da terra, 
tanto em áreas agrícolas 
(pastos e canaviais) como em 
áreas de ocupação urbana ou 
industrial, de modo a garantir o 
cumprimento da legislação 
ambiental vigente, em especial 
no que se refere às faixas 
marginais dos corpos d’água. 
3. Apoiar o desenvolvimento e 
a implantação de um Programa 
de Recuperação da Vegetação 
Ciliar da faixa marginal de 
proteção lagunar. 
4. Fazer gestão na Prefeitura 
de Carapebus para que seja 
implantado o saneamento 
básico no Bairro do Caxanga e 
adjacências. 
5. Fiscalizar com os 
proprietários rurais lindeiros às 
margens da Lagoa o 
cumprimento das exigências 
ambientais e da legislação 
relativa às Áreas de Proteção 
Permanente e Reservas 
Legais. 
6. Fiscalizar o exercício legal 

16. Implantar o Programa de 
Integração Externa e 
Alternativas de 
Desenvolvimento do Parque 
Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. 
16.1. Apoiar a Associação de 
Pescadores de Carapebus na 
sua organização e 
fortalecimento. 
16.2. Articular com os órgãos 
Federais e Estaduais 
competentes a implantação de 
projetos de apoio à pesca 
artesanal e o cadastramento 
dos pescadores tradicionais da 
Lagoa de Carapebus. 
16.3. Fazer gestão nos órgãos 
Federais e Estaduais 
competentes para a realização 
de estudos visando o 
desenvolvimento de 
alternativas econômicas para 
melhoria da renda familiar dos 
pescadores artesanais da 
Lagoa de Carapebus. 

19. Sinalizar os limites do PN 
no interior da Lagoa com 
placas educativas, indicativas 
e de advertência. 
20. Exigir da Prefeitura de 
Carapebus a sinalização 
adequada dos limites da faixa 
marginal de proteção da 
Lagoa. 

 8. Realizar atividades de 
educação ambiental com vistas 
ao uso e conservação da 
Lagoa e seus recursos 
naturais. 
9. Promover campanhas, 
direcionadas aos produtores 
rurais do entorno da Lagoa de 
Carapebus, quanto ao uso do 
fogo, aproveitamento de 
resíduos orgânicos oriundos 
das culturas e manejo 
adequado de insumos 
agrícolas e de suas 
embalagens. 
10. Promover campanhas, 
direcionadas aos moradores e 
ocupantes da área, sobre 
produção, separação, 
reaproveitamento, reciclagem 
e descarte adequado do lixo 
doméstico, industrial e 
hospitalar. 
11. Promover campanhas, 
direcionadas aos moradores e 
ocupantes da área, em relação 
à liberação de esgoto 
doméstico diretamente nos 
corpos d’água, inclusive os 
oriundos de limpeza de fossa. 

12. Apoiar o desenvolvimento 
e a implantação de um Projeto 
específico de Monitoramento 
da Qualidade das Águas da 
Lagoa de Carapebus e seus 
tributários, integrado ao 
Programa de Monitoramento 
do Parque, segundo legislação 
vigente que dispõe sobre a 
classificação das águas para 
balneabilidade, qualidade de 
água e uso por populações 
(Resoluções CONAMA: 357-
2005 e Lei 9433 de 08/01 
1997). 
13. Apoiar o desenvolvimento 
e a implantação de um Projeto 
específico de Recuperação de 
Áreas Degradadas Marginais 
da Lagoa de Carapebus, 
integrado ao Programa de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas do Parque 
Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. 
14. Apoiar o desenvolvimento 
e a implantação de um Projeto 
específico de Monitoramento e 
Ordenamento da Atividade 
Pesqueira na Lagoa de 

17. Estabelecer parceria para 
verificar a viabilidade de 
implantar alternativas 
econômicas para as 
comunidades usuárias da 
Lagoa de Carapebus, 
compatíveis com as vocações 
e aptidões sócio-ambientais 
identificadas. 
18. Fazer gestão na Prefeitura 
de Carapebus e com 
empresários de turismo da 
região com vistas à integração 
das programações para a 
Lagoa de Carapebus às 
normas de visitação e uso 
público do PN previstas neste 
Plano de Manejo. 
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da atividade pesqueira 
tradicional. 
7. Fiscalizar o uso turístico do 
espelho lagunar. 

Carapebus, integrado ao 
Programa de Integração 
Externa e Alternativas de 
Desenvolvimento e ao 
Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas do Parque 
Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. 
15. Apoiar o desenvolvimento 
e a implantação de um Projeto 
específico para Melhoria das 
Práticas Agropecuárias e 
transferência de Tecnologia, 
integrado ao Programa de 
Integração Externa e 
Alternativas de 
Desenvolvimento e ao 
Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas do Parque 
Nacional. 

Bacia de Contribuição da Lagoa de Carapebus 
1. Realizar ações de 
fiscalização na área. 
2. Solicitar à SERLA a 
demarcação da faixa marginal 
de proteção ao longo dos 
tributários. 
3. Fazer gestão na Prefeitura 
de Carapebus para que seja 
implantado o saneamento 
básico (fornecimento de água, 
esgotamento sanitário e 
disposição final do lixo) em 
todos os logradouros 
adjacentes à bacia de 
contribuição. 
4. Exigir da Prefeitura de 
Carapebus a implantação de 
um Programa de recuperação 
da cobertura vegetal da faixa 
marginal de proteção dos 
cursos d’água, envolvendo 
parcerias com instituições de 
pesquisa e outros setores 
organizados da sociedade 
local. 
5. Fazer gestão junto à 
Prefeitura de Carapebus para 
que seja implantado o 
saneamento básico nos 

 13. Exigir da Prefeitura de 
Carapebus a sinalização dos 
tributários da lagoa com placas 
educativas, indicativas e de 
advertência. 
14. Exigir da Prefeitura de 
Carapebus a sinalização 
adequada dos limites da faixa 
de proteção marginal. 

 8. Realizar atividades de 
educação ambiental com vistas 
ao esclarecimento da 
importância da bacia de 
contribuição para o uso e 
conservação da Lagoa e seus 
recursos naturais. 
9. Promover campanhas, 
direcionadas aos moradores e 
ocupantes da área, sobre 
produção, separação, 
reaproveitamento, reciclagem 
e descarte adequado do lixo, 
doméstico, industrial e 
hospitalar. 
10. Promover campanhas, 
junto aos moradores e 
ocupantes da área, em relação 
á liberação de esgoto 
doméstico diretamente nos 
corpos de água, inclusive os 
oriundos de limpeza de fossa. 

11. Apoiar o desenvolvimento 
e a implantação de um Projeto 
específico de Monitoramento 
da Qualidade das Águas da 
Lagoa de Carapebus e seus 
tributários, integrado ao 
Programa de Monitoramento 
do Parque, segundo legislação 
vigente que dispõe sobre a 
classificação das águas, para 
balneabilidade; qualidade de 
água e uso por populações. 
(Resoluções CONAMA: 357-
2005 e Lei 9433de 08/01 
1997). 
12. Apoiar o estabelecimento e 
implanntação de um Projeto 
específico de Recuperação de 
Áreas Degradadas Marginais 
de cursos d’água tributários da 
Lagoa de Carapebus, 
integrado ao Programa de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas do Parque 
Nacional 
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logradouros existentes nas 
adjacências da bacia de 
contribuição. 
6. Verificar junto aos 
proprietários rurais lindeiros o 
cumprimento das exigências 
ambientais e da legislação 
relativa às Áreas de 
Preservação Permanente e 
Reservas Legais. 
7. Fiscalizar e coibir o exercício 
ilegal da atividade pesqueira. 

Balneário Praia de Carapebus 
1. Realizar ações de 
fiscalização na área. 
1.1. Fiscalizar o exercício legal 
da atividade pesqueira 
tradicional. 
1.2. Fiscalizar o uso turístico 
do espelho lagunar. 
1.3. Fiscalizar o uso turístico 
da biodiversidade local. 
1.4. Fiscalizar e coibir o 
exercício ilegal de atividades 
tais como a pesca ilegal, a 
caça e a coleta de recursos 
naturais. 
2. Apoiar o desenvolvimento e 
a implantação de um Programa 
de Recuperação da Vegetação 
Ciliar da faixa marginal de 
proteção lagunar. 
3. Solicitar à SERLA a 
demarcação da faixa marginal 
de proteção das Lagoas de 
Carapebus e Encantada, nas 
áreas do Balneário e da Sede 
da Fazenda Retiro. 
4. Fazer gestão na Prefeitura 
de Carapebus para que seja 
implantado o saneamento 
básico adequado envolvendo o 
fornecimento de água, 
esgotamento sanitário e 
disposição final do lixo 
produzido na área estratégica. 

13. Elaborar e promover a 
implantação do Programa de 
Integração Externa e 
Alternativas de 
Desenvolvimento do Parque 
Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. 
14. Fazer gestões junto à 
Prefeitura de Carapebus para 
a criação do Comitê Local de 
Gestão. 
15. Estabelecer parceria com a 
Prefeitura de Carapebus para 
efetiva participação da 
gerência da UC no 
estabelecimento de programas 
turísticos para a área. 

19. Delimitar e sinalizar os 
limites do PN na área do 
Balneário Praia de Carapebus 
assim como na área da Sede 
da Fazenda Retiro. 
19.1. Demarcar os limites 
utilizando-se GPS geodésico 
de precisão. 
19.2. Construir cerca que 
impeça a entrada de invasores 
no Parque. 
20. Construir uma guarita com 
cancela no acesso ao 
Balneário, no final da estrada 
CRP-011 - Estrada da Praia de 
Carapebus. 

 5. Realizar atividades de 
educação ambiental com vistas 
ao uso e conservação da 
Lagoa e seus recursos 
naturais. 
6. Promover campanhas, 
direcionadas aos produtores 
rurais do entorno da Lagoa de 
Carapebus, quanto ao uso do 
fogo, aproveitamento de 
resíduos orgânicos oriundos 
das culturas e manejo 
adequado de insumos 
agrícolas e de suas 
embalagens. 
7. Promover campanhas, 
direcionadas aos moradores e 
ocupantes da área, sobre 
produção, separação, 
reaproveitamento, reciclagem 
e descarte adequado do lixo, 
doméstico, industrial e 
hospitalar. 
8. Promover campanhas, junto 
aos moradores e ocupantes da 
área, em relação á liberação 
de esgoto doméstico 
diretamente nos corpos 
d’água, inclusive os oriundos 
de limpeza de fossa. 
Norma(s) específica(s): 
Estas atividades deverão ser 
realizadas com apoio do 
Núcleo de Visitação do PN, 
implantado em Carapebus. 

9. Apoiar o desenvolvimento e 
a implantação de um Projeto 
específico de Monitoramento 
da Qualidade das Águas da 
Lagoa de Carapebus e seus 
tributários, integrado ao 
Programa de Monitoramento 
do Parque, segundo legislação 
vigente que dispõe sobre a 
classificação das águas para 
balneabilidade, qualidade de 
água e uso por populações 
(Resoluções CONAMA: 357-
2005 e Lei 9433 de 08/01 
1997). 
10. Apoiar o desenvolvimento 
e a implantação de um Projeto 
específico de Recuperação de 
Áreas Degradadas Marginais 
da Lagoa de Carapebus, 
integrado ao Programa de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas do Parque 
Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. 
11. Apoiar o desenvolvimento 
e a implantação de um Projeto 
específico de Monitoramento e 
Ordenamento da Atividade 
Pesqueira na Lagoa de 
Carapebus, integrado ao 
Programa de Integração 
Externa e Alternativas de 
Desenvolvimento e ao 
Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas do Parque 
Nacional da Restinga de 

16. Elaborar e promover a 
implantação do Programa de 
Integração Externa e 
Alternativas de 
Desenvolvimento do Parque 
Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. 
17. Fazer gestão na Prefeitura 
de Carapebus e com 
empresários de turismo da 
região com vistas à integração 
das programações para a 
Lagoa de Carapebus às 
normas de visitação do PN, 
previstas neste Plano de 
Manejo. 
18. Apoiar iniciativas públicas e 
privadas de implantação de 
infra-estrutura operacional para 
atividades ecoturísticas e de 
lazer no Balneário de 
Carapebus, desde que sejam 
compatíveis com os objetivos 
do PN. 
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Jurubatiba. 
12. Apoiar o desenvolvimento 
e a implantação de um Projeto 
específico para Melhoria das 
Práticas Agropecuárias e 
transferência de Tecnologia, 
integrado ao Programa de 
Integração Externa e 
Alternativas de 
Desenvolvimento e ao 
Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas do Parque 
Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. 
Norma(s) específica(s): 

O projeto deverá ser 
desenvolvido por equipe 
especializada da EMBRAPA e 
EMATER, acompanhado pela 
Prefeitura de Carapebus e pelo 
IBAMA. 

Balneário Praia de João Francisco 
1. Realizar ações de 
fiscalização na área. 
1.1. Fiscalizar o uso turístico 
dos espelhos lacunares. 
1.2. Fiscalizar o uso turístico 
da biodiversidade local. 
1.3. Fiscalizar e coibir o 
exercício ilegal de atividades 
tais como a pesca ilegal, a 
caça e a coleta de recursos 
naturais. 
2. Solicitar à SERLA a 
demarcação da faixa marginal 
de proteção das Lagoas Piripiri 
I, Piripiri II e Maria Menina, na 
área de João Francisco. 
3. Apoiar o desenvolvimento e 
a implantação de um Programa 
de Recuperação da Vegetação 
Ciliar da faixa marginal de 
proteção lagunar. 
4. Fazer gestão na prefeitura 
de Quissamã para que seja 
implantado saneamento básico 
adequado, envolvendo o 
fornecimento de água, 
esgotamento sanitário e 
disposição final do lixo 

11. Elaborar e promover a 
implantação do Programa de 
Integração Externa e 
Alternativas de 
Desenvolvimento do Parque 
Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. 
12 Fazer gestões junto à 
Prefeitura de Quissamã para a 
criação de um Comitê Local de 
Gestão. 
13. Estabelecer parceria com a 
Prefeitura de Quissamã para 
efetiva participação da 
gerência da UC no 
estabelecimento de programas 
turísticos para a área. 
14. Apoiar a prefeitura de 
Quissamã na implantação do 
Projeto Orla. 
15. Estabelecer parcerias com 
a Prefeitura de Quissamã e o 
empresariado local para 
estabelecimento de 
programação turística 
adequada às atividades de 
visitação previstas por este 
PM. 

18. Delimitar e sinalizar os 
limites do PN na área do 
Balneário Praia de João 
Francisco. 
18.1. Demarcar os limites 
utilizando-se GPS geodésico 
de precisão. 
18.2. Construir cerca que 
impeça a entrada de invasores 
no Parque. 
19  Construir uma guarita com 
cancela no acesso ao 
Balneário, no final da estrada 
QSM-011 - Estrada de João 
Francisco. 
20 Solicitiar à Prefeitura de 
Quissamã a sinalização 
adequada do limite das faixas 
de proteção marginal das 
lagoas Piripiri I e II e Maria 
Menina. 
21. Exigir da Prefeitura de 
Quissamã a retirada de 
ocupações Urbanas 
irregulares. 

 5. Realizar atividades de 
educação ambiental com vistas 
ao uso e conservação das 
Lagoas e seus recursos 
naturais. 
Norma(s) específica(s): 
6. Desenvolver atividades de 
conscientização ambiental 
direcionadas aos moradores, 
veranistas e demais visitantes 
do Núcleo Urbano João 
Francisco, com vistas à 
orientação em relação aos 
objetivos da UC, suas normas 
de visitação e programações 
existentes. 
7. Promover campanhas, 
direcionadas aos moradores e 
ocupantes da área, sobre 
produção, separação, 
reaproveitamento, reciclagem 
e descarte adequado do lixo, 
doméstico, industrial e 
hospitalar. 
8. Promover campanhas, junto 
aos moradores e ocupantes da 
área, em relação á liberação 
de esgoto doméstico 

9. Apoiar o desenvolvimento e 
a implantação de um Projeto 
específico de Monitoramento 
da Qualidade da Água das 
Lagoas de Piripiri I e II, Maria 
Menina e seus tributários, 
integrado ao Programa de 
Monitoramento do Parque, 
segundo legislação vigente 
que dispõe sobre a 
classificação das águas para 
balneabilidade, qualidade de 
água e uso por populações 
(Resoluções CONAMA: 357-
2005 e Lei 9433 de 08/01 
1997). 
10. Apoiar o desenvolvimento 
e a implantação de um Projeto 
específico de Recuperação de 
Áreas Degradadas Marginais 
das Lagoas de Piripiri I e II e 
Maria Menina, integrado ao 
Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas do Parque 
Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. 

16. Apoiar iniciativas públicas e 
privadas de implantação de 
infra-estrutura operacional para 
atividades ecoturísticas e de 
lazer no Núcleo Urbano de 
João Francisco, desde que 
sejam compatíveis com os 
objetivos do PN. 
17. Elaborar e promover a 
implantação do Programa de 
Integração Externa e 
Alternativas de 
Desenvolvimento do Parque 
Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. 
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produzido na área estratégica. diretamente nos corpos 
d’água, inclusive os oriundos 
de limpeza de fossa. 
Norma(s) específica(s): 
Essas atividades deverão ser 
realizadas com o apoio do 
Núcleo de visitação do PN 
implantado em Quissamã, 
junto à Sede. 

Balneário Praia do Visgueiro 
1. Realizar ações de 
fiscalização na área. 
1.1. Fiscalizar o uso turístico 
dos espelhos lacunares. 
1.2. Fiscalizar o uso turístico 
da biodiversidade local. 
1.3. Fiscalizar e coibir o 
exercício ilegal de atividades 
tais como a pesca ilegal, a 
caça e a coleta de recursos 
naturais. 
2. Solicitar à SERLA a 
demarcação da faixa marginal 
de proteção nas Lagoas do 
Robalo e do Visgueiro, na área 
do Visgueiro. 
3. Apoiar o desenvolvimento e 
a implantação de um Programa 
de Recuperação da Vegetação 
Ciliar da faixa marginal de 
proteção lagunar. 
4. Fazer gestão na Prefeitura 
de Quissamã para que seja 
implantado saneamento básico 
adequado, envolvendo o 
fornecimento de água, 
esgotamento sanitário e 
disposição final do lixo 
produzido na área estratégica. 

11. Elaborar e promover a 
implantação do Programa de 
Integração Externa e 
Alternativas de 
Desenvolvimento do Parque 
Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. 
12 Fazer gestões junto à 
Prefeitura de Quissamã para a 
criação de um comitê local de 
gestão. 
13. Estabelecer parceria com a 
Prefeitura de Quissamã para 
efetiva participação da 
gerência da UC no 
estabelecimento de programas 
turísticos para a área. 
14. Apoiar a prefeitura de 
Quissamã na implantação do 
Projeto Orla. 
15. Estabelecer parcerias com 
a Prefeitura de Quissamã e o 
empresariado local para 
estabelecimento de 
programação turística 
adequada às atividades de 
visitação previstas por este 
PM. 

18. Delimitar e sinalizar os 
limites do PN na área do 
Balneário Praia de João 
Francisco. 
18.1. Demarcar os limites 
utilizando-se GPS geodésico 
de precisão. 
18.2. Construir cerca que 
impeça a entrada de invasores 
no Parque. 
19. Construir uma guarita com 
cancela no acesso ao 
Balneário, no final da estrada 
QSM008-Estrada Quissamã-
Visgueiro. 
20. Solicitiar à Prefeitura de 
Quissamã a sinalização 
adequada do limite das faixas 
de proteção marginal das 
Lagoas do Robalo e do 
Visgueiro. 
21. Exigir da Prefeitura de 
Quissamã a retirada de 
ocupações urbanas 
irregulares. 

 5. Realizar atividades de 
educação ambiental com vistas 
ao uso e conservação das 
Lagoas e seus recursos 
naturais. 
6. Desenvolver atividades de 
conscientização ambiental 
direcionadas aos moradores, 
veranistas e demais visitantes 
do Núcleo Urbano Visgueiro, 
com vistas à orientação em 
relação aos objetivos da UC, 
suas normas de visitação e 
programações existentes. 
7. Promover campanhas, 
direcionadas aos moradores e 
ocupantes da área, sobre 
produção, separação, 
reaproveitamento, reciclagem 
e descarte adequado do lixo 
doméstico, industrial e 
hospitalar. 
8. Promover campanhas, 
direcionadas aos moradores e 
ocupantes da área, em relação 
à liberação de esgoto 
doméstico diretamente nos 
corpos d’água, inclusive os 
oriundos de limpeza de fossa. 
Norma(s) específica(s): 
Essas atividades deverão ser 
realizadas com o apoio do 
Núcleo de visitação do PN 
implantado em Quissamã, 
junto à Sede. 

9. Apoiar o desenvolvimento e 
a implantação de um Projeto 
específico de Monitoramento 
da Qualidade da Água das 
Lagoas Robalo e Visgueiro, 
integrado ao Programa de 
Monitoramento do Parque, 
segundo legislação vigente 
que dispõe sobre a 
classificação das águas para 
balneabilidade, qualidade de 
água e uso por populações 
(Resoluções CONAMA: 357-
2005 e Lei 9433 de 08/01 
1997). 
10. Apoiar o desenvolvimento 
e a implantação de um Projeto 
específico de Recuperação de 
Áreas Degradadas Marginais 
das Lagoas do Robalo e 
Visgueiro, integrado ao 
Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas do Parque 
Nacional da Restinga de 
Jurubatiba 

16. Apoiar iniciativas públicas e 
privadas de implantação de 
infra-estrutura operacional para 
atividades ecoturísticas e de 
lazer no Núcleo Urbano de 
João Francisco, desde que 
sejam compatíveis com os 
objetivos do PN. 
17. Elaborar e promover a 
implantação do Programa de 
Integração Externa e 
Alternativas de 
Desenvolvimento do Parque 
Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. 

Canal Campos-Macaé 
1. Realizar operações 
periódicas de fiscalização ao 
longo do Canal Campos – 

6. Estabelecer parcerias com a 
Prefeitura de Quissamã para 
elaboração de projeto de 

9. Solicitar da Prefeitura de 
Quissamã que proceda à 
sinalização informativa, 

  4. Incluir o Canal Campos – 
Macaé no Programa de 
Monitoramento da Qualidade 
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Macaé com vistas a coibir 
atividades ilegais que ponham 
em risco a integridade do PN. 
2. Solicitar à SERLA a 
demarcação da faixa marginal 
de proteção ao longo do Canal. 
3. Solicitar à Prefeitura de 
Quissamã e aos proprietários 
rurais de terras localizadas nas 
margens do canal a 
recuperação e conservação da 
vegetação da faixa marginal de 
proteção do mesmo. 

recuperação e preservação do 
patrimônio histórico-cultural 
representado pelo Canal 
Campos – Macaé. 
7. Estabelecer parcerias com a 
Prefeitura de Quissamã para 
elaboração de projeto da 
implantação de roteiro náutico 
para o Canal Campos – 
Macaé. 
7.1. O projeto deverá definir o 
tipo de embarcação a ser 
utilizado. 
8. Estabelecer parcerias com 
as Prefeituras de Quissamã e 
Carapebus para realização de 
estudos com vistas à melhoria 
e instalação de atracadouros 
de apoio ao roteiro náutico e 
às trilhas interpretativas fluviais 
previstos para o Canal 
Campos – Macaé. 

educativa e de advertência 
para a faixa de proteção 
marginal do Canal. 
10. Solicitar da Prefeitura de 
Quissamã que proceda à 
sinalização informativa, 
educativa e de advertência 
para o Canal Campos – 
Macaé. 

das Águas de Jurubatiba e 
seus Tributários, monitorando 
os parâmetros hidrobiológicos 
de acordo com a resolução 
CONAMA No. 357/2005 e a Lei 
No. 9.433/1997 da Política 
Nacional de Recursos 
Hídricos. 
5. Apoiar atividades de 
educação ambiental que 
tenham por objetivo conservar 
o canal e proteger recursos 
hídricos. 

Estrada de Ubatuba 
1. Realizar operações de 
fiscalização na Estrada. 

 2. Implantar sinalização 
adequada com placas 
educativas, indicativas e de 
advertência. 
3. Cobrar da Prefeitura de 
Quissamã a manutenção 
periódica da Estrada que 
deverá ser mantida como uma 
estrada de terra. 

    

Estrada de Ferro (Ferrovia Centro Atlântica) 
1. Exigir da instituição 
responsável pela ferrovia a 
adoção imediata de medidas 
de segurança. 
2. Exigir a implementação de 
um Plano de Emergência e 
Contingência. 
3. Acompanhar o processo de 
licenciamento da ferrovia na 
Diretoria de Licenciamento do 
IBAMA, garantindo a adoção 
de condicionantes especificas 
que visem diminuir ao máximo 
a possibilidade da ocorrência 
de acidentes. 
4. Internalizar os recursos 
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oriundos de medidas 
compensatórias. 
5. Exigir da instituição 
responsável pela ferrovia o 
cumprimento da legislação 
específica sobre o transporte 
de cargas perigosas. 
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4.8. – Resumo sintético dos Programas Previstos para o Parque Nacional 

4.8.1. – Programa de Fiscalização e Controle 

• Objetivo geral 

Proteger o Parque e exercer o controle sobre as atividades que possam ameaçar a 
integridade do patrimônio natural e cultural, tais como a pesca e a caça ilegais, a supressão 
da vegetação, além de assegurar a integridade dos funcionários, pesquisadores e dos 
visitantes. 

• Objetivos específicos 

Dotar o Parque de condições para combater atividades e usos ilegais realizados em seu 
interior e Área de Entorno da UC, com base na legislação ambiental vigente. 

• Instituições Envolvidas 

PN, IBAMA/RJ, Prefeituras Municipais, Polícia Federal e Batalhão Florestal. 

• Descrição Resumida 

Este programa prevê a contratação de 21 vigilantes, 4 técnicos/analistas ambientais para 
fiscalização dos acessos, já que PN tem os seus limites extremamente vulneráveis, 
tornando-se uma UC, muito aberta. Esta fiscalização deverá ter um Coordenador de 
atividades e de implementação do Programa Está prevista a construção de um alojamento 
de apoio á fiscalização, a ser implantado junto á Sede do Parque. As rotas para a 
fiscalização deverão ser previstas para cobrir todas as áreas do Parque, serem noturnas e 
diurnas, a horários variados e os homens alocados a cada rota deverão ser sorteados no 
momento da saída.Todos os homens deverão ter seus equipamentos de proteção individual 
e terem treinamento especial para fiscalizar e educar a população. 

As áreas de circulação previstas para serem utilizadas nas atividades de fiscalização e na 
prevenção e combate aos incêndios florestais.são: Estrada de Ubatuba, trilha do Córrego 
Mestre, do Agulha, Trilha de Santa Terezinha, Trilha do Canto do Joaquim, Estrada da 
Capororoca, Estrada do Pires, Estrada da Estivinha, Trilha da Cabana, trilha da Bezerra, 
trilha da Garça, Trilha do Amarra Boi, Trilha da praia de Carapebus,Trilha de acesso á lagoa 
de Carapebus, Trilha da fazenda S. Lázaro, trilha da Casa de Pedra e a trilha anexa á Lagoa 
de Cabiúnas (Jurubatiba).  

Na Área de Entorno, as estradas e os caminhos existentes e o ancoradouro da margem da 
Lagoa de Carapebus. 

4.8.2. – Programa Permanente de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 

• Objetivo geral 

Implementar medidas para impedir ou controlar sua ocorrência na Unidade. 

• Objetivos específicos 

Dotar o Parque de condições para prevenir e combater os incêndios florestais, evitando ou 
diminuindo sua ocorrência. 
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• Instituições Envolvidas 

PN, IBAMA/RJ, PREVFOGO/RJ, Prefeituras Municipais, Bombeiros, Brigadistas e Batalhão 
Florestal  

• Descrição Resumida 

A previsão e combate de incêndios deverá ser uma atividade a ser desenvolvida constante, 
contínua e sistematicamente. Está prevista neste Programa a presença de uma brigada 
permanente de prevenção e combate a incêndios, composta por 20 brigadistas, com um 
chefe de brigada. Está prevista a aquisição de um carro específico para combate a 
incêndios, equipamentos de proteção individual e vários equipamentos de combate a fogo, 
uma torre de observação e ainda a utilização do Farol da Marinha para este fim. O 
Programa prevê treinamento e capacitação dos homens envolvidos nesta atividade 
permanentemente. 

4.8.3. – Programa de Proteção e Manejo das Espécies de Fauna e Flora 

• Objetivo geral 

Conservar, recuperar e manter a biodiversidade existente na UC. 

• Objetivos específicos 

Eliminar as espécies exóticas. 

Retirar as espécies animais de criação e/ou domésticas. 

Proteger de um modo geral as espécies ameaçadas e/ou endêmicas. 

Instituições Envolvidas 

PN, IBAMA/RJ, DIREC, Prefeituras Municipais, Instituições de Pesquisa e Proprietários 
Rurais Polícia Federal e Batalhão Florestal. 

• Descrição Resumida 

Elaborar e implantar, dois projetos específicos, sendo um para prevenção, controle e/ou 
eliminação das espécies exóticas que se encontrem no seu interior e limites de acordo com 
os conhecimentos existentes sobre essas espécies e o outro para retirar todos os animais 
domésticos e de criação do interior do Parque, entre os quais porcos, cabras, galinhas, 
patos domésticos, cães, gatos, gado bovino e eqüino. Neste Programa também está 
prevista a gestão junto a DIREC para o estabelecimento de uma base da CEMAVE no 
interior ou nas proximidades do Parque, com vistas a subsidiar as ações do IBAMA voltadas 
para a conservação das aves silvestres registradas no Parque, em seu entorno e dos 
ambientes dos quais elas dependem. Em especial na área da Lagoa da Ribeira, assim como 
a elaboração de Plano de Ação para as espécies ameaçadas do Parque, visando nortear as 
estratégias de conservação, por parte da Coordenação Geral de Fauna, do IBAMA. Dentro 
deste Programa inclui-se uma atividade extremamente importante que é o estabelecimento 
do TAC, com os pescadores tradicionais que utilizam recursos pesqueiros na área do PN, 
em especial na Lagoa de Carapebus. Esta atividade deverá estar integrada ao Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas, no Projeto que trata da Lagoa de Carapebus e ao 
Projeto de Ordenamento Pesqueiro, na Área de Entorno do PN. 
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4.8.4. – Programa de Recuperação das Áreas Degradadas 

• Objetivo geral  

Melhorar a qualidade ambiental da cobertura vegetal e do meio físico da UC. 

• Objetivos específicos 

Recuperar as características biofísicas das faixas marginais de proteção dos corpos 
hídricos. 

Recuperar as lagoas que sofreram impactos ambientais decorrentes de atividades 
antrópicas, em especial as áreas onde ocorreram ações de agricultura, pastagem, 
loteamentos e drenagem.  

Recuperar a área afetada pela instalação do emissário de água de produção. 

Recuperar a área afetada pela instalação da Estação de Tratamento de Esgotos. 

Recuperar a área afetada pela retirada das casas, no Balneário de São Francisco. 

• Instituições Envolvidas 

PN, IB-UFRJ, outras Instituições de Pesquisa 

• Descrição Resumida 

Este Programa prevê a elaboração de um Projeto específico de pesquisa, que deverá 
estabelecer os métodos e critérios para a recuperação de cada uma das áreas, 
considerando suas características ambientais específicas, o grau de degradação e as 
atividades anteriormente desenvolvidas, optando-se pela utilização de espécies nativas.Este 
programa deverá ser realizado em convênio com instituições públicas e centros de pesquisa 
que desenvolvam projetos nesta área do conhecimento.Destacam-se neste programa os 
projetos de recuperação das faixas de servidão das estradas que atravessam o Parque, a 
recuperação e marcação de todas as faixas de proteção das margens das Lagoas. 
Destacam-se as Lagoas de Carapebus (tanto dentro do PN, como fora), sua bacia de 
contribuição na Área de Entorno do PN, a Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba) em relação á 
qualidade da água e as atividades de fiscalização e ordenamento territorial de sua bacia de 
contribuição; as lagoas de Barrinha, casa Velha e de Ubatuba. 

Destaca-se ainda que este Programa é integrado com os Programas de Proteção e Manejo 
das Espécies de Fauna e Flora, o de Monitoramento, o de Proteção e Manejo das Lagoas 
Costeiras do Parque e ainda o de Educação e interpretação Ambiental, tanto nas atividades 
a serem desenvolvidas no PN, como na sua Região. 

4.8.5. – Programa de Proteção e Manejo das Lagoas Costeiras do Parque 

Objetivo Geral  

Assegurar a manutenção das suas características naturais morfológicas, físicas, químicas e 
biológicas. 
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• Objetivos específicos 

Assegurar a manutenção da diversidade biológica e dos processos naturais 

Realizar ações de manejo necessárias para a sua recuperação. 

• Instituições Envolvidas 

PN, Prefeituras municipais, Instituições de pesquisa, NUPEM & IB-UFRJ, ONGs e a 
Associação de Pescadores de Carapebus. 

• Descrição Resumida 

Este programa será desenvolvido em estreita relação com os Programas de Fiscalização e 
Controle; Pesquisa e Monitoramento; e Recuperação de Áreas Degradadas. O manejo das 
Lagoas, incluindo sua recuperação deverá ser realizado mediante projeto específico, 
integrando os setores de pesquisa e monitoramento do Parque. Este Programa tem 
atividades previstas de monitoramento da qualidade da água e da recuperação e 
demarcação de faixa marginal de proteção das lagoas e dês seus tributários dentro do PN e 
na sua Região. 

4.8.6. – Programa de Pesquisa Científica 

• Objetivo geral 

Aprofundar os conhecimentos sobre a área do Parque, subsidiando as ações de Proteção e 
Manejo de forma a torná-lo e mantê-lo como uma das áreas de Restinga mais conhecidas 
do país, assim como de ambientes lacunares costeiros. 

• Objetivos específicos 

Gerar informações sobre os ecossistemas presentes no Parque. 

Gerar conhecimento para o manejo das espécies exóticas presentes no Parque. 

Gerar conhecimento para a recuperação das áreas degradadas existentes no interior do 
Parque. 

Gerar conhecimento para o manejo do fogo. 

Gerar conhecimento para a conservação das espécies ameaçadas, dos habitats e recursos 
dos quais dependem. 

Gerar o conhecimento para o manejo das áreas de visitação do Parque. 

Contribuir para a criação do acervo científico do Parque. 

Gerar conhecimento sobre o funcionamento, conservação e manejo de ecossistemas 
litorâneos terrestres e lacunares. 

• Instituições Envolvidas 

PN, IBAMA e Instituições de Pesquisa 

• Descrição Resumida 
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Este Programa deverá organizar todos os projetos de pesquisa já desenvolvidos no PN, 
criar um banco de dados com os resultados já obtidos e divulgar os resultados, para os 
diferentes públicos que são usuários do Parque. Além disso deverá manter atualizados todo 
o cadastro de pesquisadores que realiza e/ou já realizou pesquisas no Parque. Este 
Programa deverá ter como responsável um analista ambiental, a ser designado. Está 
prevista a criação de uma Câmara Técnica permanente de pesquisa, para atualização dos 
dados, verificação das licenças e organização geral das pesquisas do Parque. Está prevista 
a construção de um Centro de pesquisa localizado na área da Casa de Pedra onde será 
desenvolvido um projeto específico para a instalação de um alojamento para pesquisadores, 
dois laboratórios, uma garagem e um depósito para material de pesquisa. 

4.8.7. – Programa de Monitoramento 

• Objetivo geral 

Conhecer, registrar, controlar, avaliar e acompanhar o estado e as tendências qualitativas e 
quantitativas dos recursos naturais e as influências exercidas pelas atividades 
desenvolvidas, mediante a utilização de indicadores e/ou espécies-chave, fornecendo 
subsídios para as decisões de manejo. 

• Objetivo específico 

Estabelecer indicadores que permitam avaliar a efetividade do manejo na proteção dos 
ecossistemas litorâneos a serem protegidos 

• Instituições Envolvidas 

PN, IBAMA, e Instituições de Pesquisa, Prefeituras Municipais e ONGs locais 

• Descrição Resumida 

O Programa de monitoramento deverá abranger pelo menos os seguintes temas: incêndios, 
qualidade da água, incidência de infrações, impactos decorrentes da visitação, recuperação 
das áreas degradadas, devendo-se estabelecer os indicadores por ecossistema e por tema 
a ser monitorado. Este programa prevê a designação de um analista ambiental do PN, para 
implantar, e coordenar as suas atividades e a integração com todos os outros Programas. 
Os resultados do monitoramento deverão subsidiar as ações de proteção, pesquisa e 
manejo, bem como as ações voltadas para o planejamento e gestão uso público. Deverá ser 
promovida a capacitação de funcionários e parceiros para executar as atividades de 
monitoramento. Deverá ser criado um BDG, onde serão incorporados os indicadores de 
desempenho desenvolvidos para Programas de Ação. Os dados deverão ser coletados 
periodicamente, no mínimo semestralmente, e de acordo com a especificidade de cada 
indicador. 

4.8.8. – Programa de Educação e Interpretação Ambiental 

• Objetivo Geral 

Conscientizar a população sobre a existência e importância do Parque. 
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• Objetivos específicos: 

Sensibilizar e transmitir conhecimentos e valores dos recursos naturais e culturais da área, 
bem como sobre os benefícios da sua conservação. 

Facilitar o ensino e a aprendizagem para o desenvolvimento de estudos práticos de biologia 
e visitas acadêmicas com objetivos específicos. 

Promover a capacitação e a formação de agentes multiplicadores (educadores/alunos e 
lideranças comunitárias). 

• Instituições Envolvidas 

PN, NUPEM & IB – UFRJ, Prefeituras Municipais, Escolas, PETROBRAS,  

• Descrição Resumida 

Este programa deverá analisar as atividades de Educação Ambiental que estejam sendo 
realizadas ou que já tenham sido executadas no Parque e integrá-las, desde que não 
estejam em desacordo com a legislação vigente e não contrariem os objetivos de criação do 
PN. Estas atividades deverão ser acompanhadas pela equipe do Programa de Educação 
Ambiental a ser implantado no Parque. O Programa deverá estar orientado para o 
cumprimento dos objetivos do manejo do Parque, visando contribuir para a manutenção dos 
seus pontos fortes e oportunidades existentes e para a melhoria dos seus pontos fracos e 
ameaças. O Programa deverá ser desenvolvido de forma que apóie e complemente os 
demais programas do Parque compreendidos por este Plano de Manejo, principalmente o 
Programa de Uso Público, o Programa de Integração Externa e o de Alternativas de 
Desenvolvimento. Está prevista a designação de um funcionário do Parque para ser o 
coordenador das atividades de Educação Ambiental e deverá existir um projeto de 
capacitação e treinamento da equipe de Educação Ambiental. Esta equipe deverá ser 
composta por 4 técnicos especialistas de nível superior além de voluntários, parceiros e 10 
estagiários para atuarem na implementação do Programa de Educação Ambiental. 

Está prevista a confecção de folhetos informativos / educativos voltados para a questão de 
incêndios florestais, abordando particularidades da cultura local, caça, aprisionamento de 
animais silvestres, extração de plantas ornamentais, pesca, proteção da qualidade e 
quantidade de recursos hídricos e proteção do PN, além de incluir as principais leis que 
abordam estes assuntos. O conteúdo e a forma de apresentação dos materiais educativos 
deverão estar adequados para o público-alvo, considerando a faixa etária e o nível de 
escolaridade envolvendo tanto escolas, professores, pescadores, associações de 
produtores rurais, proprietários de terra, população dos “Balneários” e população em geral. 
Estes materiais deverão ser disponibilizados ao público no Núcleo de Visitação em Macaé; 
na Portaria de Cabiúnas; na Lagoa de Cabiúnas (Jurubatiba), no Núcleo de Visitação em 
Carapebus, na Portaria da Estrada da Praia de Carapebus CRP-011, no Borboletário, na 
lagoa de Carapebus, no ancoradouro na lagoa de Carapebus, na Sede, no Centro de 
visitantes; na Portaria da Estrada de João Francisco QSM-011; na Portaria da Estrada 
Quissamã-Visgueiro QSM-008; nas Lagoas da Bezerra e da Garça, no ancoradouro do 
Imbiú e na Portaria de Ubatuba. 

Na Área de Entorno da UC, o programa prevê priorizar a divulgação, a promoção e 
valorização de serviços ambientais da Unidade de Conservação tendo como público alvo 
principalmente proprietários rurais, moradores urbanos, os alunos das escolas locais e 
visitantes da Região do Parque. Os temas centrais são a prevenção de danos ambientais, 
reciclagem do lixo, aproveitamento de resíduos orgânicos oriundos das culturas, manejo 
adequado de insumos agrícolas e de suas embalagens, prevenção de incêndios e a 
recomposição das margens dos cursos d’água. 
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4.8.9. – Programa de Uso Público1 

• Objetivo Geral 

Ordenar o aproveitamento e o uso do Parque pelo público, proporcionando aos visitantes, 
em geral, oportunidades para a recreação em contato com a natureza, o turismo ecológico, 
entre outras formas de utilização indireta dos recursos naturais e culturais. 

• Objetivos específicos 

Promover o manejo adequado do uso público no interior do Parque, ordenando o uso atual e 
criando novas oportunidades e alternativas, de acordo com o zoneamento e as diretrizes 
estabelecidas neste Plano de Manejo, visando equilibrar as expectativas dos visitantes e 
demais usuários e a manutenção das condições e atributos naturais do Parque. 

Implantar a infra-estrutura mínima e equipamentos necessários para a abertura do Parque 
ao público. 

Gerar renda para o Parque e sua região. 

Fortalecimento e integração com o entorno.. 

Oferecer oportunidades de recreação e turismo no Parque com base nos seus atrativos 
naturais, tais como: lagoas costeiras de grande beleza cênica, espécies endêmicas, 
diversidade de aves, dentre outros. 

Oferecer serviços e facilidades aos turistas nacionais e estrangeiros que valorizem a cultura 
regional e local. 

Promover o envolvimento do poder público municipal com o Programa de Uso Público, 
visando uniformizar os procedimentos para realização das atividades no Parque. 

Promover a integração do Parque com os projetos de desenvolvimento do turismo no seu 
entorno, aproveitando as oportunidades existentes, através de uma abordagem 
conservacionista. 

Conhecer o perfil do visitante e promover a compatibilização de suas expectativas e 
necessidades com as diretrizes deste Plano de Manejo. 

Garantir a satisfação e a segurança dos visitantes. 

Incentivar o voluntariado no Parque, visando à contribuição da sociedade nas atividades de 
apoio ao manejo e gestão da visitação. 

• Instituições Envolvidas 

PN, DIREC, SUPES, Prefeituras Municipais, Instituições de Ensino e/ou de Pesquisa; 
Empresas Privadas e ONGs 

 

1 Em 2018 o ICMBio aprovou o Plano de Uso Público do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba – 

Portaria ICMBio nº 244, de 27 de março de 2018, publicada no D.O.U nº 61, de 29/03/2018. 
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• Descrição Resumida 

Este Programa deve elaborar projetos específicos detalhados para a implantação de toda a 
infra-estrutura de recreação e lazer a ser implantada no PN, levando-se em consideração 
que o planejamento e o monitoramento das atividades de Uso Público no Parque deverão 
ser realizados com o auxílio de estudos e pesquisas científicas, visando a conservação dos 
recursos naturais e a minimização dos impactos da visitação sobre os ecossistemas 
naturais. Nas Zonas de uso intensivo que estão localizadas nos três municípios existe uma 
variedade de opções de infra-estrutura prevista, no entanto diferenciada em função da área. 
A previsão é a seguinte: dois núcleos de visitação, um Centro de Visitantes, um 
Borboletário, quiosques, lanchonete, sanitários, área para piquenique. Este Programa 
deverá ter um funcionário designado para ser o coordenador e responsável pelas atividades 
a serem desenvolvidas, entre elas deverá se destacar o cronograma de palestras, roteiro de 
receptivo do público, manutenção das trilhas, dos equipamentos e da infra-estrutura controle 
dos condutores, monitores, guias e concessionários, realização de treinamento e 
capacitação para o pessoal envolvido neste Programa. 

As trilhas previstas para Uso Público são: de Cabiúnas, da Anexa à Lagoa de Cabiúnas, de 
Acesso à Lagoa de Carapebus, do Borboletário, do Castelo, do Amarra-Boi, da Bezerra, da 
Garça, da Lagoa Preta e Barrinha e a Estrada da Estivinha. 

As trilhas fluviais nas Lagoas de Carapebus e Paulista e no Canal Campos - Macaé. 

Estas deverão ser demarcadas e sinalizadas de forma a que os visitantes sejam induzidos a 
continuar no traçado e, evitando-se abrir atalhos e desvios que aumentem o impacto na área 
e que criem situações de conflito ou de perigo para os visitantes. 

Este Programa deverá ter elaborado e detalhado o Sub-Programa de Turismo e o Sub-
Programa de Recreação do Parque com base nos seus atrativos naturais e histórico-
culturais. 

O Sub-Programa de Turismo tem como objetivo geral incentivar o seu desenvolvimento com 
base na conservação e contribuir para sustentabilidade da Unidade, devendo estar 
integrado com o Sub-Programa de Recreação e com os Programas de Educação e 
Interpretação Ambiental e Monitoramento. Neste sub-programa deverão ser alocados 2 
técnicos de nível superior  

O Sub-Programa de Recreação tem por objetivo planejar e ordenar as atividades de lazer da 
população e oferecer aos visitantes oportunidades de realização de atividades recreativas 
no Parque, tais como: caminhadas ao ar livre, banhos, piqueniques e contemplação das 
belezas cênicas do Parque.  

4.8.10. – Programa de Operacionalização 

• Objetivo Geral 

Implementar a gestão adequada dos recursos naturais, atendendo operacionalmente a 
todos os objetivos do Parque. 

• Objetivos específicos 

Regularizar a situação fundiária do Parque. 

Implantar a infra-estrutura e a realização de serviços necessários para o estabelecimento 
dos demais programas. 
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• Instituições Envolvidas 

PN, SUPES, DIREC, Prefeituras Municipais, Proprietários de terra, Associações de 
produtores rurais, Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, Empresas Privadas. 

• Descrição Resumida 

Este Programa tem que priorizar todas as atividades relacionadas com a solução da 
Situação fundiária e dos conflitos de interesse entre o poder público municipal e os do 
IBAMA e do PN, incluindo-se a demarcação dos limites em especial junto aos “Balneários”. 
Associada a estas questões se encontram como fundamentais a dotação de recursos 
financeiros que permitam a sinalização, a fiscalização, e a presença de funcionários do PN e 
do IBAMA dentro da Unidade para que ela se torne efetiva. 

Está prevista a construção da seguinte infra-estrutura: Sede, Garagem, oficina, alojamento 
para brigadistas e fiscalização, estacionamento, portarias, guaritas, e postos de fiscalização, 
torrede proteção, porteiras e instalação de cercas. 

Deverão ser realizadas as atividades de conservação e manutenção de toda a infra-
estrutura e equipamentos que permitam garantir a infra-estrutura adequada ao atendimento 
das atividades previstas em todos os programas indicados pelo Plano de Manejo. Toda a 
infra-estrutura prevista deverá ter um projeto específico detalhado de sistema de 
saneamento apropriado para abastecimento de água, esgotamento sanitário e disposição de 
resíduos sólidos, além de um sistema de energia apropriado. 

Para a realização de todas as atividades previstas na parte interna do Parque, assim como o 
relacionamento com a sua Região, necessitam de um sistema adequado de comunicação, 
que está prevista a sua aquisição e montagem para funcionar perfeitamente. 

É importante destacar a geração de um banco de dados georeferenciados, a manutenção 
de uma Página na Internet e ainda a criação de um sistema de divulgação do Parque. Para 
estas atividades estão detalhados os equipamentos que devem ser adquiridos  

Devido ás características naturais do Parque, a vulnerabilidade de seus limites, necessidade 
de segurança e fiscalização tanto em ambiente aquático continental, como Marinho e ainda 
terrestre associadas a uma complexidade das atividades de gestão que devem ser 
desenvolvidas, há necessidade de contratação de pessoal por parte do IBAMA, 
terceirizados, voluntários e ainda o envolvimento de vários parceiros, para garantir a 
eficiência da gestão do PN. O detalhamento encontra-se no PM. 

Este Programa se compõe de atividades distribuídas em várias atividades principais: 
Situação Fundiária, Revisão de limites e demarcação (inclusive espaço aéreo), Sistema de 
sinalização, Infra-estrutura e equipamentos, manutenção, sistema de comunicação, 
divulgação, segurança, Funcionamento do Concelho Consultivo, administração, cooperação 
Institucional, Gestão financeira, Licenciamento Ambiental, e Sistema de informação 
geográfica. 

Na Área de Entorno, o PN deverá ter uma presença forte e assim as atividades previstas 
são direcionadas para este tipo de atuação. Atividades de fiscalização e acompanhamento 
dos empreendimentos que estão sendo planejados, licenciados e/ou implantados e ainda 
acompanhar a operação daqueles já instalados. As condicionantes das licenças assim como 
as medidas compensatórias deverão fazer parte da rotina da gestão do PN. A sinalização e 
a divulgação da Unidade deverão ser atividades constantemente observadas. 

4.8.11. – Integração Externa / Alternativas de Desenvolvimento 

• Objetivo geral 
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Minimizar conflitos institucionais e reforçar a comunicação e integração da Unidade com as 
comunidades da Região da UC. 

• Objetivos específicos: 

– Promover o uso adequado dos recursos naturais na Região da UC. 

– Estimular o desenvolvimento de estudos sobre questões concretas de manejo junto às 
instituições de pesquisa atuantes na região. 

– Minimizar ingerências institucionais no manejo do Parque. 

– Apoiar projetos de pesquisa e de desenvolvimento que favoreçam a integração das 
populações locais às atividades conservacionistas  

– Minimizar pressões econômicas pela exploração turística no interior do Parque. 

• Instituições Envolvidas 

PN, Prefeituras Municipais, Instituições de Pesquisa e/ou Ensino, EMATER, EMBRAPA, 
Associação de pescadores, Associação de Produtores Rurais e ONGs,  

• Descrição Resumida 

A região onde o Parque está inserido é historicamente ocupada por propriedades rurais com 
atividades de agropecuária, rurais com atividades de agropecuária, destacando-se o cultivo 
da cana do Açúcar. 

Atualmente, as atividades industriais em especial a indústria petrolífera, vem impondo à 
região várias modificações que se expressam na ocupação desordenada do território, na 
urbanização acelerada, na criação de balneários de pobreza, na fragmentação intensa da 
vegetação, e na alteração dos ecossistemas naturais. 

Assim, as ações previstas neste Programa visam modificar e recuperar este quadro 
regional. Estão previstos os incentivos à criação e efetivação de Reservas Legais e de 
RPPNs nas propriedades localizadas na Área de Entorno do Parque, além da recuperação 
das faixas marginais de proteção das lagoas. 

Uma alternativa de desenvolvimento importante para a região é o turismo na Área de 
Entorno da UC. Assim, as atividades a serem detalhadas no Programa de Uso Público do 
PN, deverão contemplar a compatibilização do turismo no Entorno, com as atividades do 
PN. 

Deve-se destacar o Projeto, já em desenvolvimento na região, em especial no Município de 
Quissamã, que poderá servir de base a várias iniciativas a serem desenvolvidas na Região. 

As iniciativas de desenvolvimento do turismo histórico-cultural na Área de Entorno do 
Parque deverão ser apoiadas e incentivadas pelo PN. 

 


