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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento é o Encarte 2 do Plano de Manejo da Reserva Biológica União, onde se 
apresenta a síntese das informações da Região da Unidade. Estas informações são 
essenciais para o conhecimento do contexto regional em que se insere a Unidade e 
fundamentam o planejamento de sua gestão. Apresenta-se, também, a caracterização 
ambiental referente aos meios físico e biótico, além das características sócio-econômicas e 
culturais. 

Em relação ao meio antrópico, descreve-se o histórico da presença humana na área, no que 
se refere aos principais aspectos culturais e de ocupação do solo, analisando-se as 
principais atividades desenvolvidas e suas conseqüências ambientais e sugerindo-se 
alternativas à situação atual diagnosticada. 

As características ambientais e a análise do meio antrópico da Região subsidiam uma 
proposta para o estabelecimento de uma Zona de Amortecimento (ZA) da Reserva Biológica 
União, constante do Anexo 3. 
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2. – ANÁLISE DA REGIÃO DA RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO 

2.1. – Descrição 

A Reserva Biológica União está localizada na Região das Baixadas Litorâneas do Estado do 
Rio de Janeiro, entre os paralelos 22º36’ e 22º12’ de latitude sul e os meridianos 42º12’ e 
42º60’ de longitude oeste. A Unidade de Conservação contempla terras dos seguintes 
municípios:  Casimiro de Abreu com 2,78%, Rio das Ostras com 6,26% e Macaé com 0,02% 
da área total de cada município. Os valores foram calculados utilizando-se o limite 
gerenciado da Reserva. 

Com vistas ao planejamento e à intervenção da gestão ambiental, o Estado do Rio de 
Janeiro foi dividido em Macrorregiões Ambientais (MRA), oficializadas pelo Decreto Estadual 
nº 26.058, de 14 de março de 2000. Esta divisão baseou-se em critérios técnico-ambientais, 
administrativos e políticos. A superfície terrestre de uma MRA compreende uma ou mais 
bacias hidrográficas, podendo abranger integralmente municípios ou porções de seus 
territórios político-administrativos. 

A Reserva Biológica União está incluída na Macrorregião Ambiental 4 (MRA-4), pela Bacia 
do Rio São João, e na Macrorregião Ambiental 5 (MRA-5), pela Bacia do Rio Macaé. 

Na FIGURA 2.1, pode-se observar a localização geográfica da Reserva Biológica União. 

Para este diagnóstico, definiu-se como Região da Unidade de Conservação os municípios 
de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé, nos quais a Reserva Biológica está inserida. 
Estes municípios e seus limites podem ser observados na FIGURA 2.2. 
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FIGURA 2.1 – Localização da RB União 
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FIGURA 2.2 – Região da UC e limites municipais com a proposta da ZA 
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2.1.1 - Zona de Amortecimento 
Diferentemente de outros PM, a ZA para a RB União (FIGURA 2.3), conforme orientação da 
DIREP no momento do fechamento do Plano, consta como proposta no Anexo 3 e foi 
definida após estudos e análises como as que foram feitas neste Encarte 2,  
Para a definição dos limites da ZA, suas atividades e normas (Anexo 3), além dos estudos e 
análises feitas pela equipe do presente PM, foram consideradas todas as contribuições 
feitas nas consultas populares previtas na metodologia oficial de elaboração de um PM para 
Reservas Biológicas nacionais, bem como na Oficina de Planejamento Participativo (OPP). 
(Anexo 1 do Encarte 4). 
 

2.1.1.1. – Introdução 
Este item foi remetido para o Anexo 3 deste Encarte. 
 

2.1.1.2. – Descrição dos Limites 
Este item foi remetido para o Anexo 3 deste Encarte. 
 

2.1.1.3. – Critérios utilizados para a identificação da Zona de Amortecimento da RB 
Este item foi remetido para o Anexo 3 deste Encarte. 
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FIGURA 2.4 – Mapa da Região com a proposta da Zona de Amortecimento 
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FIGURA 2.5 – Mapa das Bacias Hidrográficas da Região da RB União com a 
proposta da ZA 
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FIGURA 2.6 – Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio das Ostras 

 

FONTE: Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza - FBCN, 2004 

 

2.2. – Caracterização Ambiental 

2.2.1. – Clima 

2.2.1.1. – Caracterização Climática 

A posição do Estado do Rio de Janeiro, próximo ao Trópico de Capricórnio, lhe confere um 
caráter de clima tropical, com apenas duas estações bem definidas ao longo do ano: o 
verão, com temperaturas e índices pluviométricos elevados, e o inverno, com índices mais 
moderados. 

Do ponto de vista da circulação atmosférica, a região permanece, durante a maior parte do 
ano, sob o domínio da Massa Tropical Atlântica (MTA) originada do Anticiclone Tropical 
Atlântico. Apresenta, em geral, temperatura média anual de 18ºC a 24ºC, devido à intensa 
radiação solar das latitudes tropicais, e forte umidade relativa, devido à intensa evaporação 
marítima. Essa massa de ar dá origem aos ventos predominantes de nordeste, que se 
verificam em toda a região. 
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Por suas características próprias, o domínio dessa massa mantém a estabilidade do tempo, 
ainda que, durante o ano, esta circulação zonal sofra, freqüentemente, a interferência das 
Frentes ou Descontinuidades Polares e Linhas de Instabilidade Tropical, que promovem a 
instabilidade do tempo. Tais Correntes Perturbadas são responsáveis, em grande parte, 
pelos totais pluviométricos anuais, em especial através da contribuição das chuvas estivais. 

Enquanto os fatores dinâmicos apresentam influência regional, os fatores estáticos 
colaboram para definir as características climáticas de uma localidade. Dentre os fatores de 
natureza estática, sobressaem-se a posição geográfica e a topografia. 

O clima predominante na região é o Tropical Úmido (Takizawa, 1995). Quanto à posição 
geográfica, está localizada na Zona Intertropical (latitudes baixas), entre as latitudes médias 
de 22º 20´e 22º50´, onde a radiação solar recebida é intensa e é grande a influência do 
Oceano Atlântico (Cunha, 1995). 

No que diz respeito à topografia, destaca-se a presença do alinhamento montanhoso da 
Serra do Mar, de encostas quase sempre escarpadas. Esta serra atravessa o Estado do Rio 
de Janeiro, no sentido WSW para ENE, concordante com a orientação da linha de costa, e 
tem grande e importante papel na diversificação dos climas do Estado, pois isola, do lado do 
oceano, uma planície litorânea denominada Baixada Fluminense, que é uma área 
geográfica constituída por terras baixas, planas, alagadiças e pequenas colinas do maciço 
cristalino, onde está inserida a Baixada de Araruama, quente e úmida, com uma estação 
seca e outra chuvosa. 

Às encostas e aos cimos da Serra do Mar corresponde uma faixa de climas mais úmidos, 
amenizados pela altitude. Essas áreas são caracterizadas pelas chuvas orográficas, 
abundantes durante todo o ano. O regime, a intensidade e a duração das precipitações são 
os principais fatores climáticos que influenciam no escoamento canalizado, no transporte 
superficial e na sedimentação dos materiais sólidos, em rios e reservatórios (Cunha, 1995). 

O Estado sofre a influência de quatro macro-classes térmicas, as quais estão diretamente 
associadas às altitudes das estações meteorológicas, segundo a Fundação CIDE (CIDE, 
1997). 

A 1ª classe, com um clima quente, e altitudes entre 0 e 200m, relaciona-se às baixadas 
litorâneas, com os mais elevados índices de deficiência hídrica, principalmente na Região 
dos Lagos, entre Cabo Frio e Búzios.  

A 2ª classe, com altitudes entre 200 e 400m, caracteriza-se pelos terrenos colinosos das 
depressões dos Rios Pomba, Muriaé e Paraíba do Sul, além da baixa encosta da frente da 
escarpa do bloco falhado da serra do Mar. A penetração do Anticiclone Polar, por 
acompanhar a direção do relevo brasileiro, que é de sudoeste para nordeste, induz a linha 
de instabilidade das frentes frias a acompanhar esta orientação; as escarpas ao sul, por 
serem maiores e mais abruptas, promovem uma maior turbulência do ar. Como 
conseqüência, têm-se as superfícies mais úmidas orientadas para o sul. Já as linhas do 
cume da Serra no sentido norte, em função das altitudes mais baixas e maior afastamento 
em relação à linha do litoral, apresentam menor precipitação. 

A 3ª classe caracteriza-se pelos alinhamentos de cristas do Vale e pelos depósitos 
terciários da Bacia de Resende, com temperaturas bem mais brandas, típicas de clima 
mesotérmico. Encontra-se numa faixa altimétrica de 400 a 1200 m, nas serras do Mar e da 
Mantiqueira. 

A 4ª classe, representa-se pelos terrenos cristalinos (elevados) das serras do Mar e 
Mantiqueira, com excedentes hídricos durante todo o ano e com a classe sub-seca por 
apenas um mês. 
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Em toda a planície litorânea (baixadas litorâneas), denominada Baixada Fluminense, o clima 
predominante é o Tropical Úmido, conforme já mencionado, com uma estação seca e outra 
chuvosa. A Baixada Fluminense subdivide-se em: 

(1) Baixada dos Goitacazes; 

(2) Baixada de Araruama; 

(3) Baixada da Guanabara; 

(4) Baixada de Sepetiba. 

A localização da Baixada Fluminense e a sua divisão podem ser vistas na FIGURA 2.7. 

FIGURA 2.7 – Croqui da localização e divisão da Baixada Fluminense 

 

2.2.1.2. – Pluviometria 

O levantamento pluviométrico da região demonstra que, nos meses de novembro a abril, a 
precipitação corresponde a 71% do total anual. Esses são os meses mais chuvosos, 
enquanto os mais secos vão de maio a setembro (TAKIZAWA, 1995). 

A distribuição de chuvas na bacia apresenta fortes variações, que se devem, principalmente, 
à ação combinada das mudanças das massas de ar que se apresentam sobre a região ao 
longo do ano, com as diversificadas características das bacias e da zona costeira, em 
especial o relevo associado ao fenômeno de ressurgência marítima que ocorre nas costas 
de Cabo Frio e Arraial do Cabo (BIDEGAIN & VOLCKER, 2002). 

Em função disso, pode-se distinguir diferentes regiões pluviométricas, conforme a FIGURA 
2.8. 

A faixa que abrange as partes mais altas da Serra do Mar, nos topos das montanhas de 
Silva Jardim e Casimiro de Abreu, abarcando as cabeceiras da margem esquerda do Rio 
São João, parte da bacia do Rio Macaé. Neste setor, a média anual de chuvas oscila entre 
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2.000 e 2.500 mm. Um exemplo é a localidade de Aldeia Velha, Município de Silva Jardim, 
onde a quantidade média anual de chuva apresenta valores próximos a 2.400 mm. Em 
geral, a quantidade de chuvas é maior nas partes superiores da cadeia de montanhas da 
Serra do Mar e menor na meia-encosta e no sopé das montanhas. 

A faixa que se estende de Conceição de Macacu, até Casimiro de Abreu, atravessando o 
vale do Rio Capivari e bacias dos rios Macaé, Una e São João e uma área a leste da 
Represa de Juturnaíba, onde a quantidade de chuva flutua entre 1.500 e 2.000 mm/ano. 

As isoietas com precipitações que variam de 1100 a 1400 mm/ano, incluem as cidades de 
Rio das Ostras, Macaé e Carapebus. 
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FIGURA 2.8 – Isoietas Totais Anuais do Rio de Janeiro, traçadas a partir dos valores 
médios do período com a proposta da ZA 

 

FONTE: Projeto Rio de Janeiro, 2001 
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2.2.1.3. – Temperatura 

A temperatura média anual situa-se entre 21,4ºC e 24,3ºC (Takizawa, 1995; Cunha, 1995). 
A região é marcada por verões extremamente quentes e úmidos, principalmente durante os 
meses de janeiro, fevereiro e março, quando são observados os maiores valores. A região 
apresenta temperaturas elevadas durante quase todo o ano, com máximas superiores a 
35ºC. Os meses mais frios são junho, julho e agosto, quando a média das temperaturas 
mínimas atinge cerca de 18,2ºC. 

A temperatura (mínima, máxima, e média) e a pluviosidade (regime e totais pluviométricos) 
recebem forte influência da associação altitude-relevo. 

Os fatores dinâmicos, ou seja, o entendimento das massas de ar que influenciam o clima 
como um todo, promovem no estado durante todo o ano ventos proveniente do Leste e 
Nordeste, soprando do Anticiclone Semi-fixo do Atlântico Sul, gerando uma Alta Pressão 
Subtropical, a qual é responsável pela manutenção de temperaturas médias elevadas, e 
altos níveis de umidade relativa. As correntes provenientes do sul, Anticiclone Polar, que se 
processam durante todo o ano, provocam chuvas abundantes e declínio acentuado de 
temperatura. 

2.2.1.4. – Ventos 

O vento de maior freqüência média anual é o nordeste, predominando durante todo o ano, 
com velocidades de 4 a 6 m/s, podendo chegar a 10 m/s, soprando com maior força nos 
meses de setembro a abril. Sua origem está relacionada à Massa Tropical Atlântica (MTA), 
que prevalece durante quase todo o ano, menos no verão, quando predomina a Massa de 
Ar Continental Equatorial.  

Os ventos de nordeste ou ventos alísios são quentes e indicadores de bom tempo. Os 
ventos do sul são os mais enérgicos, com intensidade diária constante e sem interrupção, 
entre junho e agosto, quando ocorrem intensas rajadas de curta duração do vento sudoeste 
e sudeste, com velocidades de 2 a 4 m/s.O curto período de sopro é de 1 a 2 dias no 
máximo. São ventos que antecedem as frentes frias e avançam em direção aos vales, 
trazendo chuva e abaixamento da temperatura. Sopram, ainda, os ventos locais ou brisas, 
como são conhecidos (Cunha, 1995).  

A umidade, trazida pela passagem da massa de ar, se desloca a maiores distâncias, devido 
à presença na topografia de colinas do tipo meia laranja e pela posição dos vales alargados 
e das planícies fluviais. Por outro lado, entre junho e agosto, ocorrem intensas rajadas de 
curta duração do vento sudoeste e sudeste, com velocidades de 2 a 4 m/s. 

Os dados referentes aos ventos são os mais precários, mas, segundo a INFRAERO (1997) 
apud Analitical Solutions (EIA – Revisão 2000), para apenas o ano de 1997, indicam que 
houve uma predominância de ventos na direção NNE; no mês de março a direção foi ENE e 
nos meses de maio e junho WNW; para os meses de novembro e dezembro não há 
informação. 

As velocidades do vento em superfície, observadas no aeroporto de Macaé foram as 
seguintes: 

• janeiro/fevereiro/setembro e outubro – 3,08 m/s ( 11,1 km/h) 

• de março a julho – 2,58 m/s ( 9,3 km/h) 

• agosto – 4,11 m/s ( 14,8 km/h) 
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2.2.1.5. – Umidade relativa do ar 

A estação meteorológica instalada em Macaé monitora os dados meteorológicos da região e 
indica historicamente, para o período de 1961 a 1990, uma umidade relativa média de 81%, 
variando, ao longo do ano, de 80% a 82%; os meses com menor índice foram fevereiro, no 
verão, e de maio a agosto, no inverno, com índice de 80%. 

GRÁFICO 2.1 – Umidade Relativa (UR) do Ar – Macaé 
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FONTE: INMET  

2.2.1.6. – Evaporação 

Nos períodos monitorados pelo INMET na estação Macaé, a média mensal de evaporação 
foi 94,8mm, com um desvio padrão de 5,7 mm e com um total anual de 1137,8 mm, contra 
uma precipitação de 1177,6 mm no período entre 1961 a 1996, e de 1212,1 mm entre 1979 
a 1996. 

GRÁFICO 2.2 – Evaporação Macaé 1961-1990 
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Características climáticas da região e Zona de Amortecimento proposta para a 
Reserva Biológica União 
A zona de amortecimento proposta está inserida entre as Baixadas de Araruama e dos 
Goitacazes, englobando os Municípios de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Macaé, que 
fazem parte da zona costeira da região norte fluminense. 

O resumo e a análise dos dados climatológicos, principalmente dos índices pluviométricos e 
de temperatura, referentes à região da Baixada Fluminense, em especial da Reserva 
Biológica União e sua zona de amortecimento proposta, tiveram por base informações da 
Agência Nacional de Águas (ANA); GOÉS (1934); Sexto Distrito de Meteorologia – INMET 
(2002) e Prefeitura Municipal de Carapebus (2004) e da própria Reserva Biológica, e fazem 
parte do Encarte 3. 

2.2.2. – Hidrologia 

A caracterização hidrográfica e hidrológica da Zona de Amortecimento proposta para a UC 
pode ser observada na FIGURA 2.9, Mapa Temático de Hidrografia, fundamentado no 
Projeto PLANÁGUA SEMADS/GTZ, (2002). 

As águas da Zona de Amortecimento da Reserva são drenadas através de 3 (três) bacias de 
drenagem, Bacia do Rio Macaé, Bacia do Rio São João e da Bacia do Rio das Ostras, e que 
equivalem, em área a aproximadamente a 60%, 36% e 4% respectivamente, conforme se 
observa no Mapa Temático de Hidrografia FIGURA 2.9. 
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FIGURA 2.9 – Mapa Temático de Hidrografia com a proposta da ZA 
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Caracterização da Bacia do Rio Macaé 

A bacia do Rio Macaé, possui uma densa rede de drenagem situada numa região tropical 
úmida, com uma área aproximada de 1.765 km2, limitada ao norte, em parte, pela Bacia do 
Rio Macabu, afluente da Lagoa Feia, ao sul, pela Bacia do Rio São João, a oeste, pela 
Bacia do Rio Macacu e a leste, pelo Oceano Atlântico.  

Abrangendo grande parte do município de Macaé e parcelas dos municípios de Nova 
Friburgo, onde estão localizadas as nascentes, de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, 
Conceição de Macabu e Carapebus. Cerca de 1.448 km2 (82%) da superfície da bacia está 
no município de Macaé. 

O Rio Macaé, antigo Rio dos Borges, nasce na Serra de Macaé de Cima, próximo ao Pico 
do Tinguá, a 1.560 m de altitude, em Nova Friburgo, com um curso de cerca de 136 km, 
deságua no Oceano Atlântico junto à cidade de Macaé. Nas FOTOGRAFIAS 2.1 e 2.2 pode 
ser observada uma visão geral da foz do Rio Macaé. 

FOTOGRAFIA 2.1 – Foz do Rio Macaé, visão geral da área 

 
CRÉDITO: FEEMA 

FOTOGRAFIA 2.2 – Visão da foz do Rio Macaé  

 
CRÉDITO: Moraes, G. P. – WIKIPÉDIA  
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Toda região situada a montante do Rio Macaé e seus respectivos afluentes do curso 
superior, diz respeito a uma área topograficamente elevada, a oeste do Município, 
pertencente a Serra do Mar. 

Na área do médio Macaé, os terrenos possuem menores elevações. Contudo, seus 
afluentes da margem esquerda ainda cortam elevações da Serra do Mar, o que muito 
contribui na formação das terras aluvionais, situadas à margem do médio Macaé. Esses 
afluentes, por percorrerem áreas mais íngremes, apresentam um maior poder de arraste. 

O Rio Macaé, tanto no alto quanto no médio curso, apresenta-se sinuoso, com leito 
pedregoso, atravessando terrenos rochosos e acidentados. Já no ponto onde é captada a 
água pela CEDAE, na localidade de Severina, o leito apresenta-se arenoso, correndo no 
sentido Sudoeste-Leste, com margens baixas e espraiadas. O rio, ao atingir a localidade 
próxima à fazenda Pau-Ferro e, logo após receber o Rio São Pedro, conserva o seu leito 
com as mesmas características apresentadas em Severina, sendo que seu curso segue no 
sentido Noroeste-Sudeste, até desembocar no Oceano Atlântico, junto à cidade de Macaé. 

Nas proximidades de sua foz, junto ao oceano, o Rio Macaé apresenta uma vazão média 
estimada em 30m3/s, correspondendo a uma contribuição específica média aproximada de 
17 l/s/km2. Isto torna a bacia susceptível a aproveitamentos para usos múltiplos dos 
recursos hídricos disponíveis. 

A bacia do Rio Macaé é, sem dúvida, a principal bacia da Região da RB União. Seus 
afluentes, que se encontram na região, são: Córrego Fundo, Córrego do Ouro, Córrego 
Seco, Rio Purgatório, Rio Iriri. 

Bacia do Rio São João 

O Rio São João inicia sua jornada num ramo da Serra do Mar. Seu curso original era de 
aproximadamente 150 km serpenteando por meandros e, hoje, está reduzido à cerca de 100 
km, desaguando no Oceano Atlântico entre as localidades de Barra de São João, na 
margem esquerda, e Santo Antônio na margem direita, localidade esta que pertence a Cabo 
Frio. A diferença de comprimento entre o rio antigo e o atual deve-se aos trechos a 
montante e a jusante da represa de Juturnaiba, que foram retificados e a perda de 13 km de 
leito, que desde 1984 encontra-se sob as águas da represa.  

Os principais afluentes na Região são: Rio Criminoso, Córrego dos Muzis, Rio do Veado, 
Córrego da Lontra e Rio Dourado. 

O Vale do Rio São João e de muitos de seus afluentes apresentam amplas superfícies de 
várzeas, sendo pequenas as áreas onde fluem encaixados, o que se dá exclusivamente no 
alto curso (Bidegain & Volcker, 2002). 

Bacia do Rio das Ostras 

O Rio Jundiá e o Rio Iriri, são os formadores do Rio das Ostras, que era conhecido 
antigamente como Rio Leripe ou Seripe, em função da presença de grande quantidade de 
ostras.  Em 1934, o relatório da Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense assim 
descreveu-o:  

 “O Rio das Ostras é formado pelo rio Iriri e Jundiá, que nascem nas serra do Iriri e Berta, 
correndo seus últimos quilômetros no brejo do Saco Grande e do Poço do Boi, onde se origina 
o rio das Ostras.No Saco Grande, lança-se também, o rio Maurício, que passa próximo á 
estrada de rodagem de Rio Dourado á Barra de São João. Os formadores do rio das Ostras 
tem, aproximadamente, uns 12 kms de curso, sendo mais caudaloso o Jundiá, que mede 8 a 
10 ms de largura. O Iriri  e o Maurício, com largura média de 5 ms, acham-se em parte 
obstruídos. Do poço do Boi para jusante, o rio das Ostras desenvolve-se, ainda, por 17 kms, 
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com uma largura média de 15 m, desembocando no Oceano, pouco ao norte de barra de São 
João”. 

O Rio Jundiá possui 16,5 km de comprimento e desce a serra correndo inicialmente na 
direção oeste-leste, apresentando águas límpidas e leito pedregoso. Com pouco mais de 4m 
de largura, cruza a estrada que une os povoados de Cantagalo e Iriri, margeia o povoado de 
Cantagalo e logo a seguir faz uma curva suave, assumindo o rumo sul. No final da curva 
recebe pela margem esquerda dois córregos que coletam as águas da parte superior da 
bacia, na porção situada ao sul e sudeste do povoado de Califórnia. 

Ao término da curva, agora com um canal de pouco mais de 6m de largura, atravessa a 
estrada municipal que liga os povoados de Cantagalo e Trindade e segue rumo sul, 
iniciando um trecho tomado de plantas aquáticas e com poucas matas nas margens. Notam-
se ainda  sinais de erosão nas barrancas.   

Adentra o brejo da Fazenda Trindade e retoma seu leito próximo ao povoado de Âncora, 
onde passa com curso reto a leste do mesmo. Neste trecho a Prefeitura de Rio das Ostras 
realizou serviços de limpeza do canal. Logo a seguir descreve uma curva fechada, toma 
rumo noroeste e faz outra curva até assumir a direção sul, seguindo ao encontro do rio Iriri 
para formar o rio das Ostras 

O Rio Iriri possui cerca de 9,3 km de comprimento. Nasce em uma garganta entre as serras 
de Jundiá, Seca e Careta, em altitudes pouco superiores a 300 m, em montanha bastante 
devastada. 

Após correr um trecho muito curto na serra, de aproximadamente 1,8 km, cruza a estrada 
ROS-103, que liga o povoado de Iriri a vicinal que leva para Rocha Leão (ROS-003). Neste 
ponto seu canal tem 1,5 m, de largura, águas escuras, leito arenoso, e margens erodidas 
sem proteção vegetal. Cerca de 2 km a jusante da estrada recebe dois córregos. Na 
margem direita deságua um longo riacho que nasce no extremo oeste da serra Seca, em 
altitudes pouco superiores a 200 metros, a nordeste da localidade de Rocha Leão. Na 
margem oposta desemboca um córrego que nasce próximo ao povoado de Iriri. 

Segue então rumo sul, em um canal com 3m de largura, passando afastado e a oeste do 
povoado de Âncora, com curso reto, prosseguindo por mais 3,5 km até encontrar o Rio 
Jundiá. O encontro dos rios Iriri e Jundiá se dá próximo à estrada ROS- 106,  no local 
conhecido como Chácara Mariléia. A confluência tem um formato de tridente. Aí começa o 
Rio das Ostras, que percorre mais 6,4 km até desaguar no Oceano. 

O trecho inicial se desenvolve até as proximidades do povoado de Corujas, onde o canal 
tem largura entre 8-10m e mangues bem desenvolvidos na margem esquerda. Sua 
profundidade varia de 1,5 a 2m e tem fundo lodoso. 

Recebe pela margem direita a vala das Corujas e segue com rumo sudeste atravessando  a 
periferia urbana e após um curto trecho adentra a cidade de Rio das Ostras, onde ora 
margeia ruas, ora manguezais. Os mangues se estendem por cerca de 2km ao longo das 
duas margens do rio, terminando na altura do Loteamento Bairro Esperança, atravessa a 
cidade de Rio das Ostras e no oceano na Praia do Cemitério, com aproximadamente 10 m 
de largura e profundidade de 30 cm na maré baixa e de 0,6 m a 1,6 m na alta. 

A Região Hidrográfica do Rio das Ostras confronta-se a oeste com a bacia do Rio São João, 
ao norte com a bacia do Rio Macaé e a leste com a bacia da lagoa de Imboassica. É cortada 
pelas rodovias RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto) e RJ –162 (Rio Dourado-Rio das Ostras). 
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2.2.3. – Geologia 

O estado do Rio de Janeiro localiza-se no segmento setentrional da Faixa Móvel Ribeira, 
que é definida como um cinturão de dobramento de idade proterozóica, que se estende por 
1.400 km ao longo da costa atlântica entre o Paraná e o sul da Bahia, com largura média de 
200 km. 

O embasamento da região entre Barra de São João e Cabo Frio é afetado por intenso 
magmatismo meso-cenozóico, representado por diques de diabásico de direção NE-SW e 
NW-SE, formados durante a ruptura de Gondwana (Mesozóico) e por intrusões de rochas 
alcalinas, entre as quais se destaca o Morro de São João, com diâmetro de cerca de 3 km e 
composição predominantemente sienítica. 

Na região costeira ocorre uma série de ambientes de sedimentação quaternária, associados 
a sistemas deposicionais de origem continental e transicional marinho. Este conjunto faz 
contato, para o lado continental, com rochas do embasamento de diferentes litologias e 
idades, e para o lado oceânico com uma ampla plataforma continental constituída por uma 
sedimentação marinha quaternária, com depósitos relictos e modernos que repousam 
discordantes sobre as unidades estratigráficas terciárias da Bacia de Campos.  

2.2.3.1. – Caracterização das Unidades Geológicas da Zona de Amortecimento 
proposta para a Reserva Biológica União 

A caracterização geológica da Zona de Amortecimento proposta para a Reserva Biológica 
União foi fundamentada e descrita com base no Projeto Rio de Janeiro, (2001), no Programa 
Levantamento Geológico Básico do Brasil – Geologia do Estado do Rio de Janeiro (SILVA & 
CUNHA 2001), CRPM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), EMBRAPA – 
Centro Nacional de Pesquisa de Solos e DRM; RJ (Departamento de Recursos Minerais do 
Rio de Janeiro). 
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FIGURA 2.10 – Mapa Temático de Geologia com a proposta da ZA 

 

FONTE: Projeto Rio de Janeiro (2001) 
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• Distribuição das Unidades Geológicas 

No QUADRO 2.1 e no Mapa Temático de Geologia – FIGURA 2.10, apresentam-se as 
unidades geológicas e sua distribuição de ocorrência na Zona de Amortecimento proposta 
para a RB, assim como seus valores de área em hectares e porcentagem em relação a esta 
zona. 

QUADRO 2.1 – Unidades geológicas ocorrentes na ZA proposta 
CLASSE HECTARES PERCENTAGEM 

Complexo Paraíba do Sul Unidade São Fidelis (MNps) 21410,79 35,7 
Complexo Região dos Lagos (Py1rl) 10853,48 18,1 
Granito Sana (ελ5) 9099,56 15,2 
Depósitos Colúvio-Aluvionares (Qc) 8521,58 14,2 
Depósitos Flúvio-Lagunares (Qhfl) 6745,65 11,2 
Suíte Desengano (Ny2d) 1252,11 2,1 
Complexo de Búzios (Mnb) 1049,64 1,7 
Maciço Alcalino do Morro de São João (KTλsj) 1008,89 1,7 
Total 59941,70 100,00 

As unidades geológicas de maior ocorrência são o Complexo Paraíba do Sul unidade São 
Fidélis (Mnps) ocupando 35,7% da Zona de Amortecimento, o Complexo Região dos Lagos 
(Py1rl) com 18,1% e Granito Sana (ελ5) com 15,2%. 

• Descrição das Unidades Geológicas 

Período Cenozóico/Quaternário 

Depósitos Flúvio-Lagunares (Qhfl) 

Os depósitos flúvio-lagunares do período Cenozóico Quaternário, estão geneticamente 
relacionados a episódios de progradação fluvial, sobre um ambiente transicional-marinho 
raso, em função de variações climáticas e glácio-eustáticas, pelo que se infere que esta 
área representava um ambiente do tipo laguna-barreira, no auge da transgressão marinha 
holocênica, 5.100 anos A.P, (SILVA & CUNHA, 2001). 

São ambientes de sedimentação quaternária, associados a sistemas deposicionais de 
origem continental e transicional marinho. Estas planícies são constituídas por sedimentos 
depositados pelo mar, ou aluviões continentais depositados pelos cursos de água, que se 
intercalam com depósitos coluvionares de encosta, compondo um amplo sistema com 
sedimentos deltaicos, lagunares e marinhos. Instalados parcialmente sobre os depósitos 
continentais, ocorre um complexo de ambientes, resultantes de processos costeiros 
afetados pelas variações que o nível relativo do mar sofreu no Quaternário. 

No decorrer dos ciclos transgressivos e regressivos marinhos, resultantes dessas variações, 
instalou-se sobre os depósitos continentais um conjunto de ambientes sedimentares, 
fazendo com que a planície costeira evoluísse para leste. O auge desta fase transgressiva 
marinha ocorreu há 5.100 anos A.P, resultando na entrada marinha pelos vales 
preexistentes, restabelecendo os antigos corpos aquosos costeiros, destacando-se entre 
eles a Lagoa Feia. O nível do mar esteve 4 m acima do nível atual, ampliando as áreas 
lagunares, muitas vezes transformando-as em baías ou sistemas laguna-barreira. O 
posterior abaixamento do nível do mar causou a gradual transformação das lagunas em 
lagos de água doce e, finalmente, em pântanos.  

Por outro lado, as flutuações do nível marinho de pequena amplitude e de curta duração, 
subseqüentes, foram muito importantes no desenvolvimento das porções mais novas da 
planície costeira. 
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Litologicamente, estes depósitos encontram-se registrados na área através de uma extensa 
sedimentação superficial areno-lamosa, sobrejacente a camadas de areias biodetríticas e 
sedimentos lamosos de fundo lagunar. As turfas estão presentes em algumas áreas. 

Depósitos Colúvio-Aluvionares (Qc) 

A deposição dos sedimentos colúvio-aluvionares iniciou-se provavelmente no Terciário, e os 
processos responsáveis por sua gênese perduraram por todo Quaternário, podendo ser 
constatados até nos dias atuais. A fácies proximal envolve cascalhos, areias e lamas 
resultantes da ação de processos de fluxos gravitacionais e aluviais de transporte de 
material de alteração das vertentes. O acúmulo de material detrítico originou rampas de 
colúvio (predomínio de material fino) e depósitos de tálus (predomínio de material grosseiro) 
junto à base e à meia-encosta dos morros. São materiais que sofreram transporte por 
gravidade, por movimentos de massa do tipo rastejo ou escorregamentos. 

Sua morfologia pode ser atribuída em parte à existência de vários pontos de afluxo 
sedimentar que favorecem a coalescência dos leques, assim como também a efeitos de 
retrabalhamento e posterior erosão. Encontram-se constituídos por material de espessura, 
extensão e granulometria variada, que envolve desde argila até blocos de rocha e matacões 
provenientes do embasamento. Na porção mais distal deste conjunto ocorrem sedimentos 
arenosos e lamosos, eventualmente com cascalheiras, localizados em regiões de baixa 
declividade e ao longo das drenagens. Apresentam-se geralmente bem estratificados, 
refletindo deposição a partir de fluxos torrenciais canalizados e não canalizados. 

Em algumas situações, observa-se o seu interdigitamento com depósitos deltaicos ou 
lagunares. Encontram-se subdivididos em depósitos de fundo de canal, de planície de 
inundação, de rompimento de diques marginais e de meandro (barra de pontal). Nos 
depósitos de fundo do canal (depósitos residuais de canais), ocorrem areias e cascalhos 
depositados através da carga de tração. 

Os depósitos de planície de inundação caracterizam-se por sedimentação lamosa, 
acumulada quando há o transbordamento do leito do rio em períodos de cheia. Os depósitos 
de rompimento de diques marginais envolvem deposição por tração e suspensão, portanto, 
areia e lama. E nos depósitos de meandro ocorre sedimentação essencialmente arenosa, e 
a deposição dá-se principalmente através de tração e alguma suspensão (topo da barra), 
(SILVA & CUNHA, 2001). 

Período Meso-Cenozóico  

Maciço Alcalino do Morro de São João (KTλsj) 

O maciço do Morro de São João ocorre a 5 km a NW do distrito de Barra de São João. 
Segundo OLIVEIRA (1953), caracteriza-se por sienitos nefelinicos no sopé de morro 
homônimo, com notável expressão topográfica cônica, com 806 m de altitude, em meio a 
terrenos pré-cambrianos com relevo arrasado. 

A maior parte das intrusões ocorre sob a forma de plútons circunscritos ou também na forma 
de diques. Foi descrito por VALENÇA (1975) como rochas de composição básica, 
associadas aos maciços do Morro de São João e da Ilha de Cabo Frio. Dentre as rochas 
sienticas, destacou sienitos nefelinicos, pulaskitos ou umptekitos ligeiramente sub-saturados 
ou saturados e foiaítos Trabalhos geocronológicos disponíveis indicam idades entre 72 e 
42Ma, (HERZ, 1986, 1977: RICCOMINI et al. 1983, 1991; RICCOMINI & RODRIGUES 
FRANCISCO, 1992). 
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No período Neoproterozóico 

Suíte Desengano (Ny2d) 

Próximo da cidade de Carapebus ocorre à existência do Complexo Suíte Desengano, 
granito do tipo-S com granada, muscovita e biotita de granulação grossa, texturas 
granoblástica e porfirítica (augen) com forte foliação transcorrente. Localmente podem ser 
observados domínios e “manchas” charnockticas portadoras de granada e ortopiroxênio. 
Xenólitos e retitos de paragnaisses parcialmente fundidos (migmatitos de injeção) ocorrem 
com freqüência. 

Na suíte foram englobados os granitos Santa Tereza, Quartéis, Carapebus, Serra da 
Concórdia e Cassorotiba.  

Plútons correlatos:  

• Granito Santa Terezinha (Ny2ds); 

• Granito Carapebus (Ny2dca); 

• Granito Serra da Concórdia (Ny2dsc).  

No período Paleozóico Cambriano (Brasiliano III), temos: 

Granito Sana (ελ5) 

Granitóides Pós-tectônicos, produto final da granitogênese brasiliana que se distribui 
especialmente no Domínio Serra do Mar, dos 23 catalogados, que merecem destaque, pela 
sua expressão aflorante, são: Granito São Pedro, Granito São José do Ribeirão, Granito 
Sana, Granito Cesário Alvim e Granito Silva Jardim. O Granito Sana, esta inserido na Zona 
de Amortecimento proposta, na porção noroeste. Apresenta forma circular, estrutura interna 
homogêneas, isotrópicas, ou podem ser anisotrópica, quando apresentam estruturas de 
fluxo magmático ou deformações em suas bordas. A assinatura geoquímica desses granitos 
é essencialmente calcioalcalina de alto-K, predominantemente do tipo I Caledoniano 
(PICHER,1983), com variações nos termos mais evoluídos para álcali-cálcicos, em geral 
muito ricos em potássio, são metaluminosos a levemente peraluminosos.   

Os dados geocronológicos disponíveis situam-no no Período Cambriano, isócronas Rb/Sr 
(rubídio/estrôncio) de 491+ 12 Ma e 488 + 3,6 Ma (MACHADO, 1997).  

Do período Meso/Neoproterozóico 

Complexo de Búzios (MNb) 

Permeando as ocorrências do Granito Carapebus (Ny2dca), e limitado pelas ocorrências de 
Depósitos Praiais Marinhos e/ou Lagunares (Qpm), verifica-se a ocorrências do Complexo 
de Búzios. Esta unidade, de idade proterozóica, é constituída por metassedimentos 
aluminosos, quartzo-felsdspáticos e calcissilicáticos de composição cianita-silimanita-
granada-biotita xisto e gnaisse quartzo-feldspático intercalado com granada anfibolito e 
gnaisse calcissilicático. Fusão parcial in situ com formação de leucogranito granadífero 
ocorre regionalmente, nos domínios com baixa taxa de strain estruturas turbidíticas são 
preservadas. 

.Através de critérios baseados principalmente na freqüência de litotipos e suas associações, 
esta unidade foi dividida por SCHMITT et al. (1999) em duas sucessões: Búzios e Palmital. 
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A Sucessão Búzios constitui um espesso pacote de metassedimentos aluminosos com 
freqüentes intercalações de camadas de rochas calcissilicáticas e anfibolíticas. O litotipo 
predominante desta unidade é o sillimanita-cianita-granada-biotita gnaisse de granulação 
média a grossa, que aparece em estratos com até 5 m de espessura, separados por 
camadas decimétricas e até métricas de rochas calcissilicáticas (granada clinopiroxenito e 
granada-biotita-anfibólio-diosídio gnaisse) e anfibolitos (granada anfibolito, diopsídio-
anfibólio gnaisse e horblendito). 

Na Sucessão Palmitais, predominam metassedimentos quartzo-feldspático (paragnaisses) 
com intercalações localizadas de metassedimentos aluminosos, rochas calcissilicáticas e 
quartzitos feldspáticos, não sendo observados corpos anfibolíticos de origem ígnea. Os 
paragnaisses possuem granulometria fina a média e formam pacotes homogêneos com 
mais de 300 m de espessura, sendo caracterizados no campo por apresentarem um 
bandamento composicional com espessura variável entre 5 e 30 cm, definido bandas claras 
ricas em quartzo e feldspato, e banda escuras ricas em biotita. 

Inclui-se, segundo SCHMITT et al. 1999, no Complexo de Búzios as rochas supracrustais da 
Serra de Sapiatiba (São Pedro d’Aldeia) e da região entre Maricá, Saquarema e Casimiro de 
Abreu 

Complexo Paraíba do Sul Unidade São Fidelis (MNps) 

Representa a maior parte da área de ocorrência do Complexo Paraíba do Sul, sendo 
constituída essencialmente por, granada-biotita-sillimanita gnaisse quartzo-feldspático 
(metagrauvaca), com bolsões e veios anatéticos in situ injetados de composição granítica. 
Intercalações de gnaisse calcissilicático, e quartzito freqüente. Variedades com cordierita e 
sillimanita (kinzigito) com contatos transicionais com o granada biotita gnaisse. 

Horizontes de xistos grafitosos são comuns, também ocorre rocha calcissilicática, 
metacarbonática (ca) e quartzito (qz). Em raros domínios com baixa taxa de strain estruturas 
turbidíticas são preservadas. 

Muitas dessas exposições correspondem aos chamados “gnaisses bandados” ou “gnaisses 
fitados” da região do vale do Rio Paraíba do Sul. Costumam apresentar um típico aspecto 
migmatítico, tendo sido descritos quase sempre, como metatexitos de estrutura estromática 
a flebítica (SILVA & CUNHA, 2001). 

Do período Paleoproterozóico, ocorre na Zona de Amortecimento proposta: 

Complexo Região dos Lagos (Py1rl) 

Descrito como “Unidade Região dos Lagos” por REIS et al (1980), constituído de 
ortognaisses, bandados/dobrados, cinzentos, de composição tonalítica a granítica, com 
abundantes paleodiques anfibolíticos deformados. Constitui um extenso bloco na região 
centro-leste do estado, com cerca de 125 km de comprimento, com largura variável de 50 
km no sul e mínima de 4 km mais a norte. Esta unidade caracteriza-se por foliações com 
mergulhos fracos, ora para NE, ora para SW. 

ZIMBRES et al (1990a), obtiveram pelo método urânio-chumbo (U-Pb) em zircão a idade de 
1981 + 18 Ma, considerada como a cristalização do ortognaisse, o diagrama apresentou um 
intercepto inferior em 480 + 55 Ma, sugerindo efeitos termais do Evento Brasiliano. 

A geração paleoproterozóico protólitos dos ortognaisses foi recentemente confirmada por 
SCHMITT et al (1999), que obtiveram idades urânio-chumbo (U-Pb) em zircão, entre ca 
2000 e 1960 Ma (intercepto superior) e ca 520 Ma (intercepto inferior), atribuídas ao 
retrabalhamento neo-proterozóico. 
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2.2.4. – Geomorfologia 

2.2.4.1. – Caracterização das Unidades Morfoestruturais da Zona de Amortecimento 
proposta para a Reserva Biológica União 

O relevo no Estado do Rio de Janeiro reflete as atividades geológicas e paleoclimáticas 
ocorridas no Terciário Superior e que causaram significativos e expressivos arranjos 
estruturais gerando conjuntos de formas de relevos os Domínios Morfoestruturais, que 
regionalmente em função de fatores climáticos e não mais por eventos geológicos, 
formaram Regiões Geomorfológicas, e pela ação de processos mais localizados, ligados 
especificamente à rede de drenagem, subdividem-se em Unidades Geomorfológicas e seus 
Domínios Morfoestruturais.  

Unidades Morfoestruturais  

Essas unidades morfoesculturais, delineadas a partir da abertura do Atlântico e 
consolidadas ao longo do Terciário, continuaram a ser modeladas por eventos de erosão e 
sedimentação não-uniformes, no tempo e no espaço, ao longo do Cenozóico Superior, 
resultando na atual configuração morfológica do estado. 

O Estado do Rio de Janeiro pode ser compartimentado em duas unidades Morfoestruturais, 
descritas a seguir: 

1 - Cinturão Orogênico do Atlântico, que se subdivide nos Domínios 
Morfoesculturais: 

1.1 - Maciços Costeiros e Interiores e suas Unidades Geomorfológicas: 

1.1.1 Maciço da Joatinga 

1.1.2 Ilha Grande 

1.1.3 Ilhas da Marambaia, Jaguanum e Itacuruçá 

1.1.4 Maciço da Pedra  

1.1.5 Maciço da Tijuca 

1.1.6 Maciços da Região dos Lagos 

1.1.7 Maciços de Macaé  

1.1.8 Maciço de Itaoca 

1.1.9 Maciços de Morro do Coco 

1.1.10 Maciço de Bom Jesus de Itabapoana 

1.1.11 Maciço de Suruí 

1.1.12 Maciços de Conceição de Macabú 

1.2. - Maciços Alcalinos Intrusivos e suas Unidades Geomorfológicas: 

1.2.1 Maciço de Itatiaia 

1.2.2 Morro Redondo 
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1.2.3 Maciço do Tinguá 

1.2.4 Maciço do Medanha 

1.2.5 Maciço de Itaúna 

1.2.6 Maciços do Tanguá-Rio Bonito 

1.2.7 Morro de São João 

1.2.8 Ilha de Cabo Frio 

1.3 - Superfícies Aplainadas nas Baixadas Litorâneas e suas Unidades 
Geomorfológicas: 

1.3.1 Superfície Aplainada da Região dos Lagos 

1.3.2 Superfície Aplainada do Litoral Leste Fluminense 

1.4 - Escarpas Serranas e suas Unidades Geomorfológicas: 

1.4.1 Escarpa da Serra da Mantiqueira 

1.4.2 Escarpas das Serras da Bocaina, Mangaratiba e Mazomba 

1.4.3 Escarpas das Serras das Araras e Paracambi 

1.4.4 Escarpas das Serras do Couto e dos Órgãos  

1.4.5 Espigão das Serras de Santana e Botija 

1.4.6 Escarpas das Serras de Macaé, Macabú e Imbé 

1.4.7 Escarpa Reversa da Serra do Desengano 

1.4.8 Escarpa do Planalto de Varre-Sai 

1.4.9 Escarpa Reversa do Planalto da Região Serrana 

1.5 - Planaltos Residuais e suas Unidades Geomorfológicas: 

1.5.1 Planalto da Bocaina 

1.5.2 Planalto Reverso da Região Serrana 

1.5.3 Planalto de Varre-Sai 

1.6 - Depressões Interplanálticas e suas Unidades Geomorfológicas: 

1.6.1 Depressão Interplanáltica do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul 

1.6.2 Depressão Interplanáltica do Médio Vale do Rio Negro 

1.6.3 Depressão Interplanáltica do Médio Vale do Rio Pomba 
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1.7 - Depressões Interplanálticas com Alinhamentos Serranos Escalonados e 
suas Unidades Geomorfológicas : 

1.7.1 Depressão Interplanáltica com Alinhamentos Serranos do Médio Vale do 
Rio Paraíba do Sul 

1.7.2 Depressão Interplanáltica com Alinhamentos Serranos do Norte-Noroeste 
Fluminense 

2 - Bacias Sedimentares Cenozóicas, que se subdividem nos Domínios 
Morfoesculturais: 

2.1 - Tabuleiros de Bacias Sedimentares Eo-Cenozóicas e suas Unidades 
Geomorfológicas: 

2.1.1 Bacia de Resende 

2.1.2 Bacia de Volta Redonda 

2.1.3 Bacia de Macacú 

2.1.4 Tabuleiros de Quissamã 

2.1.5 Tabuleiros de São Francisco de Itabapoana     

2.2 - Planícies Flúvio-Marinhas (Baixadas) e suas Unidades Geomorfológicas: 

2.2.1 Baixadas da Baía da Ilha Grande 

2.2.2 Baixadas das Baías de Guanabara e Sepetiba 

2.2.3 Baixada de Jacarepaguá 

2.2.4 Baixada Região dos Lagos 

2.2.5 Baixada do Rio São João 

2.2.6 Baixada do Rio Macaé 

2.2.7 Baixada do Rio Macabú 

2.2.8 Baixada do Rio Imbé 

2.2.9 Baixada Campista 

2.2.10 Baixada do Rio Itabapoana  

2.3 - Planícies Costeiras e suas Unidades Geomorfológicas 

2.3.1 Feixes de Cordões Arenosos de Jurubatiba 

2.3.2 Feixes de Cordões Arenosos do Rio Paraíba do Sul  

• Distribuição das Unidades Geomorfológicas e Domínios Morfoestruturais 

Na FIGURA 2.11 apresenta-se o Mapa Temático das Unidades Geomorfológicas e 
Domínios Morfoestruturais, onde podem ser observadas as unidades geomorfológicas e sua 
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distribuição na Zona de Amortecimento proposta para a Reserva Biológica União. Os 
valores de área de cada Unidade estão apresentados no QUADRO 2.2, assim como a 
porcentagem de ocorrência na Zona de Amortecimento proposta para a RB. 

QUADRO 2.2 – Unidades Geomorfológicas e Domínios Morfoestruturais ocorrentes 
na Zona de Amortecimento proposta para a RB União 

CLASSE HECTARES PERCENTAGEM 
Escarpas das Serras de Macaé, Macabu e Imbé 23965,79 40,0
Superfície Aplainada do Litoral Leste Fluminense 22574,65 37,7
Baixada do Rio São João 9663,83 16,1
Maciço de Macaé 2195,82 3,7
Morro de São João 1541,60 2,6
Total 59941,70 100,00

As Escarpas das Serras de Macaé, Macabu e Imbé e a superfície aplainada do Litoral Leste 
Fluminense são as Unidades de maior ocorrência na Zona de Amortecimento da RB União, 
representando uma área de 40.0% e 37,7%, respectivamente. 
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FIGURA 2.11 – Mapa Temático das Unidades Geomorfológicas e Domínios 
Morfoestruturais com a proposta da ZA 
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Descrição das Unidades Morfoestruturais 

Unidade Geomorfológica Maciços de Macaé (1.1.7) 

Caracteriza-se por três alinhamentos serranos isolados e escarpados, circundados pelo 
domínio colinoso da superfície de aplainamento do litoral leste fluminense. Apresentam 
direção WSW-ENE, paralela à escarpa da Serra de Macaé, sendo representados pelas 
serras do Pote (600 m), do Segredo (400 m) e das Pedrinhas (420 m), destacando-se dos 
contrafortes da Serra do Mar pelo vale do Rio Macaé.  

As vertentes estão protegidas por densa cobertura florestal, principalmente nas áreas mais 
elevadas com relevo mais imponente. Os solos são em geral muito rasos, e as extensas 
superfícies de afloramento rochoso, podem tornar essa unidade suscetível a processos de 
queda de blocos. 

Unidade Geomorfológica Morro de São João (1.2.7) 

Consiste num pequeno maciço montanhoso intrusivo, bastante preservado dos processos 
de dissecação do relevo, localizado na baixada fluviolagunar no baixo curso do Rio São 
João, apresentando uma perfeita morfologia de cone vulcânico com estruturas anelares 
preservadas. Possui altitude expressiva, elevando-se a 728 m. 

Destaca-se topograficamente da planície fluviolagunar adjacente e de colinas isoladas. O 
rebordo da antiga cratera vulcânica foi dissecado em sua face leste por um pequeno 
tributário do Rio São João, suas vertentes estão protegidas por densa cobertura florestal, a 
despeito do avanço do cultivo de banana nas baixas encostas.   

Unidade Geomorfológica Superfície Aplainada do Litoral Leste Fluminense (1.3.2) 

Esta unidade consiste numa extensa zona colinosa, com topografia uniforme e topos 
nivelados de baixa amplitude de relevo em cotas que variam de 40 a 100 m de altitude. 
Caracteriza-se na porção sudoeste, por uma depressão marginal entre a escarpa da serra 
de Macaé e o oceano, delimitada pelas extensas baixadas fluviais e fluviolagunares dos rios 
São João e Macaé. Próximo a Casimiro de Abreu, no sopé da escarpa degradada da serra 
de Macaé, destaca-se um conjunto de colinas isoladas em meio à baixada flúvio-lagunar do 
Rio São João, que bordeja o morro de São João. 

O relevo de colinas suaves abrange grande extensão nesse trecho da superfície aplainada, 
sendo drenada por pequenos tributários do Rio Macaé ou por rios que deságuam 
diretamente no oceano, tais como os rios Imboacica e das Ostras.  

Junto a linha da costa, desenvolvem-se planícies costeiras ancoradas por pontões rochosos 
e a planície fluviolagunar associada a desembocadura do Rio das Ostras. 

Este domínio colinoso é esparsamente pontilhado por morrotes e morros baixos, que são 
Maciço de Macaé, Maciço de Itaoca e Maciço de Conceição de Macabu, que apresentam 
cotas que variam de 150 a 250 m., destacando-se neste conjunto os alinhamentos serranos 
de Macaé, circundados pelas colinas. 

Os núcleos urbanos de Casimiro de Abreu e Rio Dourado, e áreas periféricas das Cidades 
de Rio das Ostras e Macaé, se assentam nesta superfície aplainada do litoral leste 
fluminense. 

A porção central dessa unidade caracteriza-se por uma depressão marginal entre a escarpa 
das serras de Macaé e Macabu e o oceano, estando delimitada pelas extensas baixadas 
fluviais e flúvio-lagunares dos rios Macaé, São Pedro e Macabu, pontilhadas por colinas 
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isolada. O domínio colinoso abrange grande extensão nesse trecho de superfície aplainada, 
drenada tanto por tributários dos rios Macaé e São Pedro, quanto por tributários do Rio 
Macabu (Rio do Meio). 

Em direção a escarpa serrana, as colinas baixas de topos nivelados são substituídas por 
colina mais altas cujas cotas variam de 100 a 160 m de altitude. Morrotes e morros baixos 
também são encontrados nesse relevo, destacando-se a serra de São Manuel (280 m ). Em 
direção a linha da costa, o domínio colinoso delimita-se com as cristas de cordões arenosos 
da planície costeira de Jurubatiba e com tabuleiros de Quissamã, áreas em que estão 
assentados os núcleos urbanos de Cabiúnas, Carapebus e Conceição de Macabu, este 
último localizado próximo ao sopé da escarpa serrana. 

A porção noroeste da superfície aplainada do litoral leste fluminense, assim como o restante 
da unidade, caracteriza-se por uma depressão marginal entre as escarpas das serra de 
Macabu e Imbé e a Baixada Campista, delimita-se com as extensas baixadas fluviais e 
fluviolagunares dos rios Macabu e Imbé, com esparsa ocorrência de colinas isoladas. 

A área é drenada tanto por tributários do Rio Macabu e da Lagoa Feia (rios da Prata e do 
Gino), quanto por tributários do Rio do Imbé e da Lagoa de Cima (rios Zangado e do Urubu), 
sendo cortada pelo Rio Preto, que deságua no Rio Ururaí, que interliga as lagoas de Cima e 
Feia, neste relevo suave ocorrem morrotes e morros baixos de forma esparsa, possuindo 
cotas que variam de 200 a 350 m.  

Destacam-se topograficamente, neste conjunto, os contrafortes serranos de Conceição de 
Macabu, e o Maciço de Itaoca, ambos bordejados pelo domínio colinoso, e onde se 
assentam as localidades de Serrinha, Ibitioca e Morangaba.     

Escarpas das Serras de Macaé, Macabu e Imbé (1.4.6). 

Compreende os vales dos rios Macaé, São Pedro, delimitados pelas colinas baixas da 
superfície aplainada do litoral leste fluminense ou por colinas isoladas e as vertentes 
íngremes no sopé da escarpa da Serra de Macaé. Os vales dos rios  Macabu, do Meio, são 
tributários da Lagoa Feia, estando limitados pelos tabuleiros de Quissamã, e pelas colinas 
baixas da superfície aplainada do litoral e por colinas isolada. 

Os vales dos rios Imbé e Urubu que deságuam na Lagoa de Cima, delimitados ao sul pelas 
colinas baixas da superfície aplainada e ao norte por colinas isoladas e pelas vertentes 
íngremes da Serra do Imbé. Estes vales são preenchidos por sedimentos de origem fluvial e 
flúvio-lagunar.  

Unidade Geomorfológica Baixada do Rio São João (2.2.5) 

A baixada foi originada pelo empilhamento de uma seqüência de cristas de cordões 
arenosos, a partir do último máximo transgressivo no embaíamento compreendido entre o 
cabo de Búzios e o promontório de Rio das Ostras.  

Compreende os extensos fundos de vales dos rios São João, Una e das Ostras, 
preenchidos por sedimentos de origem fluvial e fluviolagunar e são delimitados pelas colinas 
baixas da superfície aplainada da Região dos Lagos ou por colinas isoladas e as vertentes 
íngremes situadas no sopé da escarpa da Serra do Taquaruçu. 

A sedimentação marinha isolou, à sua retaguarda, corpos lagunares, que ocuparam os 
fundos de vales desses rios. Posteriormente, essas lagunas foram recobertas por 
sedimentos aluviais, que presentemente caracterizam as planícies flúvio-lagunares dos 
baixos cursos dos mesmos. 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União  Encarte 2 – Análise da Região da UC 
 

 
 Maio / 2008 E2 - 42 

Resquícios de cordões arenosos pleistocênicos são identificados no interior da planície 
fluviolagunar do Rio Una. As bacias de drenagem que convergem para os rios São João, 
Una e das Ostras drenam uma extensa área que compreende a superfície aplainada da 
Região dos Lagos e as vertentes dos maciços costeiros da Região dos Lagos, o Maciço 
intrusivo de Rio Bonito e a escarpa da Serra do Taquaruçu. 

As obras de retificação dos rios, Una e São João e a construção da barragem de Juturnaíba, 
rebaixaram o lençol, desencadeando uma serie de impactos, tais como sedimentação fluvial 
a montante da barragem e erosão a jusante, e consequentemente o incremento da descarga 
de sedimentos fluviais na foz do Rio São João (Cunha, 1995). 

Nas bacias dos rios São João, Una e das Ostras, destacam-se os núcleos urbanos de Silva 
Jardim, Aldeia Velha, Casimiro de Abreu, Rio Dourado, Tamoios, Barra de São João e Rio 
das Ostras.  

Unidade Geomorfológica Baixada do Rio Macaé (2.2.6) 

Compreende os extensos fundos de vales dos rios Macaé e São Pedro preenchidos por 
sedimentos de origem fluvial e flúvio-lagunar, e que são delimitados pelas colinas baixas da 
superfície aplainada do litoral leste fluminense ou por colinas isoladas e as vertentes 
íngremes situadas no sopé da escarpa da Serra de Macaé. 

Esta baixada foi originada a partir do empilhamento de uma seqüência de cristas de cordões 
arenosos da planície costeira de Jurubatiba, de idade pleistocênica, e de cordões litorâneos 
situados entre o promontório de Rio das Ostras e a foz do Rio Macaé, originados a partir do 
último transgressivo.  

A sedimentação marinha isolou uma antiga laguna que ocupou o baixo vale do Rio Macaé e 
formou, inclusive, a atual laguna de Imboacica, que foram posteriormente ressecadas e 
parcialmente recobertas por sedimentos aluviais até os dias atuais, caracterizando as 
planícies flúvio-lagunares. 

As bacias de drenagem que convergem para os rios Macaé e São Pedro drenam uma 
extensa área que compreenda superfície aplainada do litoral leste fluminense e as vertentes 
da escarpa da Serra de Macaé. 

O baixo curso do Rio Macaé também sofreu, em parte, obras de retificação, com o intuito de 
rebaixar o nível do lençol freático e drenar as planícies flúvio-lagunares alagadas, expondo, 
em certos trechos, solos orgânicos de turfas. 

Relevo 

A caracterização do relevo da Zona de Amortecimento proposta para a Reserva Biológica 
União está descrita com base no Projeto Rio de Janeiro (2001) no Programa Levantamento 
Geológico Básico do Brasil – Geologia do Estado do Rio de Janeiro (Silva & Cunha 2001). 
CRPM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais; EMBRAPA – Centro Nacional de 
Pesquisa de Solos e DRM; RJ (Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro). 

Na FIGURA 2.12, apresenta-se o Mapa Temático de Geomorfologia com as Unidades de 
Relevo ocorrentes na Zona de Amortecimento proposta e sua distribuição. 

No QUADRO 2.3, podem ser observados os valores de área e porcentagem de ocorrência 
das Unidades de Relevo, na Zona de Amortecimento proposta para a RB União. 

Verifica-se que a Unidade Escarpas Serranas é a de maior ocorrência, representando 41% 
da Zona de Amortecimento proposta. 
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QUADRO 2.3 – Unidades de Relevo ocorrentes na Zona de Amortecimento proposta 
para a RB União 

CLASSE HECTARES PERCENTAGEM 
Escarpas Serranas – ESR 24592,38 41,0
Colinas Isoladas – CIS 8075,56 13,5
Planícies Aluviais – PAL 7361,47 12,3
Planícies Flúvio-Lagunares – PFL 7322,55 12,2
Domínio Colinoso – DCO 5344,69 8,9
Alinhamentos Serranos e Degraus Estruturais – ASD 2503,84 4,2
Domínio Suave Colinoso – DSC 2033,34 3,4
Maciços Intrusivos Alcalinos – MIA 1584,95 2,6
Domínio de Colinas Dissecadas – DCM 1122,89 1,9
Total 59941,70 100,00

• Descrição das Unidades de Relevo 

Planícies Flúvio-Lagunares – PFL 

Planícies Flúvio-Lagunares (Terrenos Argilosos Orgânicos de Paleolagunas Colmatadas). 
Superfícies planas, de interface com os Sistemas Deposicionais Continentais e Lagunares. 
Terrenos muito mal drenados com lençol freático subaflorante.  

Planícies Aluviais – PAL 

Planícies Aluviais (Planícies de Inundação, Terraços Fluviais e Leques Aluvio-Coluvais). 
Superfícies suborizontais, com gradientes extremamentes suaves e convergentes em 
direção aos canais-tronco. 

Alinhamentos Serranos e Degraus Estruturais – ASD 

Alinhamentos Serranos e Degraus Estruturais. Relevo de patamares litoestruturais, com 
vertentes predominantemente retilíneas a côncavas e escarpadas de topos de cristas 
alinhadas, aguçadas ou levemente arredondadas, que se destacam topograficamente do 
domínio colinoso. Densidade de drenagem alta padrão de drenagem variável de paralelo a 
detrítico. Predomínio de amplitudes topográficas entre 300 a 700 m e gradientes médios a 
elevados, com ocorrência de coluvios e depósitos de tálus, solos rasos e afloramentos de 
rocha.   

Colinas Isoladas – CIS 

Colinas isoladas. Formas de relevo residuais, com vertentes convexas e topos alongados, 
com sedimentação de coluvios, remanescentes de afogamento generalizado do relevo 
produzido pela sedimentação fluvio-marinha que caracteriza as baixadas litorâneas. 
Densidade de drenagem muito baixa com padrão de drenagem detrítico e drenagem 
imperfeita nos fundos dos vales afogados. Predomínio de amplitudes topográficas inferiores 
a 100 m e gradientes suaves. 

Domínio Colinoso – DCO 

Zona típica do domínio de “Mar de morros” – Relevo de colinas pouco dissecadas, com 
vertentes convexo-côncavas e topos arredondados ou alongados, com sedimentação de 
colúvios. Ocorrência subordinada de morrotes alinhados e morros baixos. Densidade de 
drenagem média com padrão de drenagem variável, de dentrítico a treliça ou retangular. 
Predomínio de amplitudes topográficas. 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União  Encarte 2 – Análise da Região da UC 
 

 
 Maio / 2008 E2 - 44 

Domínio de Colinas Dissecadas – DCM 

Amplitudes variando entre 400 m a 600 m, sob a forma de morrotes e morros baixos, com 
vertentes protegidas por densa cobertura vegetal, solos rasos com superfícies de 
afloramento rochoso.   

Domínio Suave Colinoso – DSC 

Domínio Suave Colinoso. Relevo de colinas pouco dissecadas, com vertentes convexas e 
topos arredondados ou alongados, com expressiva sedimentação de coluvios e aluvios. 
Ocorrência subordinada de morrotes alinhados.  Densidade de drenagem baixa ou média 
com padrão de drenagem variável, de detrítico a treliça retangular. Predomínio de 
amplitudes topográficas inferiores a 50 m e gradientes muito suaves. 

Escarpas Serranas – ESR 

Escarpas Serranas. Relevo montanhoso, extremamente acidentado, transicional entre dois 
sistemas de relevo. Vertentes predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas e 
topos de cristas alinhadas, aguçadas ou levemente arredondadas. Densidade de drenagem 
muito alta com padrão de drenagem variável, de paralela a detrítico, ou treliça a retangular. 
Predomínio de amplitudes topográficas superiores a 500 m, com ocorrência de coluvios e 
depósitos de tálus, solos rasos e afloramentos de rocha. 

Maciços Intrusivos Alcalinos – MIA 

Maciços Intrusivos Alcalinos. Relevos dômicos sustentados por Maciços Alcalinos, com 
vertentes predominantemente retilíneas e côncavas escarpadas, com topos arredondados, 
por vezes preservando uma borda circular (cratera vulcânica erodida). Densidade de 
drenagem alta com padrão de drenagem radial ou anular. Predomínio de amplitudes 
topográficas superiores a 500 m e gradientes elevados, com sedimentação de coluvios e 
tálus e solos rasos. 
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FIGURA 2.12 – Mapa Temático de Geomorfologia com a proposta da ZA 
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2.2.5. – Solos 

2.2.5.1. – Caracterização dos solos da Zona de Amortecimento proposta para a 
Reserva Biológica União 

Os solos ocorrentes na Zona de Amortecimento proposta para a RB União foram estudados 
com base na Classificação Atual (EMBRAPA,1999). Para que não haja problemas com 
mapas antigos, decidiu-se manter a nomenclatura da classificação antiga da EMBRAPA 
1982 entre parêntesis. A FIGURA 2.13 apresenta o Mapa Temático de Solos, fundamentado 
no Estudo Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro – Solos do Estado do Rio de Janeiro 
Carvalho Filho, A. 2001. CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, 
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Centro Nacional de Pesquisa 
de Solos e DRM – RJ – Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro 

A região em função do substrato geológico e das diferentes condições pedogenéticas locais 
apresenta dez classes de solos que estão apresentadas no QUADRO 2.4, onde, também, 
observam-se os valores das áreas de ocorrência e o valor da porcentagem da classe na 
Zona de Amortecimento proposta. Verifica-se que os solos de maior ocorrência são: o 
Cambissolo Háplico, o Latossolo Vermelho-Amarelo ou Latossolo Vermelho Amarelo 
Distrófico ocupando áreas iguais de porcentagem 27,3% da Zona de Amortecimento 
proposta e o Argissolo Vermelho-Amarelo, correspondendo a uma área de ocorrência de 
17,5%. 

QUADRO 2.4 – Classes de solo ocorrentes na Zona de Amortecimento proposta para 
a RB União 

CLASSE HECTARES PERCENTAGEM
Cambissolo Háplico (Ca2-7) 16348,79 27,3 
Latossolo Vermelho-amarelo ou Latossolo Amarelo Distrófico (LVa4-14) 16347,08 27,3 
Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Argissolo Amarelo Distrófico ou 
Nitossolo Háplico Distrófico (PVa3 e PVa4) 10493,38 17,5 
Gleissolo Háplico Tb ou Ta Distrófico (GPa2) 5129,26 8,6 
Gleissolo Háplico Salino (GPs1) 3263,66 5,4 
Argissolo Vermelho-amarelo, Argissolo Amarelo ou Nitossolo Háplico 
(PVd5-13) 2393,34 4.0 
Neossolo Flúvico (Ad1) 2158,64 3,6 
Neossolo Litólico (Ra) 1891,37 3,2 
Argissolo Vermelho Eutrófico ou Nitossolo Vermelho Eutrófico (PEe1) 1740,62 2,9 
Organossolo Mésico Hêmico ou Sáprico, Organossolo Háplico Fíbrico, 
Hêmico ou Sáprico (Od) 175,56 0,3 
Total 59941,704430 100,00 
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FIGURA 2.13 – Mapa Temático de Solos com a proposta da ZA 
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• Descrição das classes de solo 

Neossolo Flúvico (Ad1) – (Solos Aluviais distróficos) 

Compreende solos minerais pouco evoluídos, desenvolvidos a partir de depósitos aluviais 
recentes, do Quaternário, apresentam estratificação em camadas, sem relação genética 
entre si, com seqüência de horizontes do tipo A-C, eventualmente apresentando evidencias 
de gleização em superfície. As áreas de ocorrência mais expressiva são observadas no 
baixo curso do Rio Paraíba do Sul, onde às vezes apresentam caráter solódico e mais 
raramente sódico ou salino, nos altos cursos dos rios da Baixada Litorânea, sob vegetação 
de floresta subperenifólia ou perenifólia de várzea, respectivamente, em geral associados a 
Gleissolos. 

Cambissolo Háplico Tb Distrófico (Ca2) – (Cambissolo álico) Tb A mod ou A proem méd 
ou arg fase não roch ou roch;  

Cambissolo Háplico Tb Distrófico (Ca6) – (Cambissolo álico ou distrófico) Tb A mod ou A 
proem arg ou méd;  

Cambissolo Háplico Tb Distrófico (Ca7) – (Cambissolo álico ou distrófico)Tb A mod arg ou 
méd.  

Classe de solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B incipiente subjacente a 
horizonte A de qualquer tipo, excluindo o chernozênico quando a argila do horizonte Bi for 
de atividade alta (Camargo et al., 1987), pouco evoluídos, com características muito 
variáveis, pouco profundos ou rasos e com teores de silte elevados, com seqüência de 
horizontes tipo A-Bi-C, com modesta diferenciação entre eles. 

Em geral ocorrem associados à latossolos dos quais se diferenciam basicamente pela 
pouca espessura do horizonte B dos Cambissolos, em relevo montanhoso, sob floresta 
perenifólia, ocorrem ainda associados neossolo litólico distrófico e afloramentos de rocha, 
nas áreas de relevo mais acidentado das escarpas serranas, onde podem apresentar 
horizonte A húmico, o que o caracteriza. Esses solos são constituídos por elevadas 
quantidades de argila e silte, quando secos, apresentam acentuado fendilhamento. 

Originalmente sob floresta subperenifólia de várzea, hoje quase destituídos de sua 
vegetação original, e utilizados principalmente com plantios de cana-de-açúcar. 

Gleissolo Háplico Tb ou Ta Distrófico (GPa2) – (Glei Pouco Húmico álico ou distrófico) 

Solos minerais, hidromórficos, com horizonte A ou H seguido de horizonte glei, desde que 
não simultâneo com B textural, B nátrico ou plíntico, excluídos também aqueles com caráter 
vértico ou com textura arenosa, e ausência de horizonte E, são relativamente recentes, 
pouco evoluídos, e originados de sedimentos de idade quaternária, apresentando grande 
variabilidade espacial. Solos muito semelhantes aos GLEISSOLO MELÂNICO (Glei 
Húmico), dos quais se diferenciam por apresentarem horizonte superficial menos 
desenvolvido, do tipo A moderado (Camargo et al., 1987), com uma tendência geral a 
encontrar-se em áreas relativamente menos encharcadas, mas ainda com fortes restrições 
de drenagem. 

Gleissolo Háplico Salino (GPs1) – (Glei Pouco Húmico salino solódico) 

Estes solos ocorrem nas áreas de influência marinhas mais próximas da costa. Verifica-se 
também a ocorrência de camadas com caráter solódico e até salino, além de alguns 
apresentarem horizonte sulfúrico, chamados GLEISSOLO TIOMÓRFICO Húmico ou Órtico-
(Glei Húmico Tiomórfico). 
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Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico ou Latossolo Amarelo Distrófico (LVa4) – 
(Latossolo Vermelho-Amarelo álico A mod arg ou muito arg).  

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico ou Latossolo Amarelo Distrófico (LVa13) – 
(Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distrófico A mod arg ou muito arg).  

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico ou Latossolo Amarelo Distrófico (LVa14) – 
(Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distrófico A mod arg ou muito arg).  

Os solos desta classe apresentam horizonte Bw, virtualmente sem atração magnética, com 
cores no matiz 4YR ou mais amarelas, associadas a teores de Fe2O3 relativamente baixos, 
normalmente entre 70 e 110 g/kg, e índice Ki inferior a 1,5 (Camargo et al., 1987; Embrapa, 
1988a), de grande expressão geográfica, distribuem-se por todo o estado do Rio de Janeiro, 
em condições climáticas bastante distintas, dede as áreas mais secas e quentes ao Norte 
Fluminense às de temperaturas amenas e chuvosas das regiões serranas, refletindo de 
forma marcante no aspecto da vegetação original de floresta, que apresenta caráter perene 
até subcaducifólio. 

A influência dessas condições ambientais diversas é também verificada nas próprias 
características pedológicas. Assim, embora não se constitua uma regra geral, observa-se a 
tendência de os solos das regiões mais frias e úmidas apresentarem menores teores de 
bases e saturação com alumínio mais elevada. A presença de horizonte superficial mais 
desenvolvido e rico em matéria orgânica, do tipo A proeminente ou mesmo húmico, é 
também típica dessas áreas.  

Devido ao relevo em geral movimentado em que ocorrem e à baixa fertilidade, a pastagem é 
o uso dominante nesses solos. 

Argissolo Vermelho Eutrófico ou Nitossolo Vermelho Eutrófico (PEe1) – (Podzólico 
Vermelho-Escuro eutrófico Tb). 

Solos com horizonte B textural de coloração avermelhada, em matiz 3,5YR ou mais 
vermelho, e teores de Fe2O3 inferiores a 150 g/kg (Camargo et al., 1987). Ocorrem em áreas 
bastante expressivas, principalmente no Nordeste Fluminense, são dominantes nas áreas 
de relevo montanhoso e fortemente ondulado, correspondentes às serras e bordas de 
superfícies elevadas, possuem invariavelmente caráter eutrófico, encontram-se em geral 
associados a ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico, ARGISSOLO AMARELO 
Distrófico ou NITOSSOLO HÁPLICO Distrófico (Podzólicos Vermelho-Amarelos), sob 
vegetação predominante de floresta subcaducifólia, apesar de apresentarem boa fertilidade 
natural, são muito pouco utilizados com agricultura, sendo a pastagem seu uso 
generalizado.  

Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Argissolo Amarelo Distrófico ou Nitossolo 
Háplico Distrófico (PVa3 e PVa4) – (Podzólico Vermelho-Amarelo álico). 

Distinguem-se dos ARGISSOLO VERMELHO (Podzólico Vermelho-Escuro) pela coloração 
mais amarelada do horizonte Bt, de matiz 4YR ou mais amarela, com teores de Fe2O3 
normalmente inferiores a 110 g/kg.  

Apresentam grande expressão espacial no estado, em relevo que varia de suave a ondulado 
a montanhoso, sob vegetação original de floresta subcaducifólia ou subperenifólia, e mais 
raramente caducifólia, como nas proximidades de São João do Paraíso. É comum a 
presença de solos com características intermediárias com Latossolos, com os quais se 
encontram frequentemente associados. Nessas áreas apresentam, geralmente, caráter 
distrófico ou álico e perfis bastante espessos. Quando eutróficos tendem a ser mais rasos, 
predominantemente cauliníticos, com argila de baixa atividade, geralmente bem drenados, 
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de textura média/argilosa ou média/muito argilosa, merecendo destaque a freqüente 
ocorrência de solos com caráter abrupto nas áreas rebaixadas de relevo suave, embora tal 
característica não seja exclusiva dessa fisiografia. 

Argissolo Vermelho-Amarelo, Argissolo Amarelo ou Nitossolo Háplico Distrófico 
(PVd5) – (Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A mod méd/arg).  

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, Argissolo Amarelo Eutrófico ou Nitossolo 
Háplico Eutrófico (PVd13) – (Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico ou eutrófico Tb A mod 
méd/arg).  

 A mesma caracterização do PVa3 e PVa4, porém enquanto estes apresentam saturação 
por bases, que os classifica como distrófico (expressa saturação por bases inferior a 50%), 
ou álico (expressa saturação por alumínio igual ou superior 50%), estes são classificados 
como eutróficos (expressa saturação por bases igual ou superior a 50%).  

Neossolo Litólico Distrófico (Ra) – (Solos Litólicos álicos Tb A mod méd ou arg fase 
rochosa). 

Solos minerais pouco desenvolvidos, rasos, constituídos por um horizonte A, diretamente 
sobre a rocha ou sobre um horizonte C ou B incipiente ou pouco espesso, possuindo 
elevados teores de minerais primários menos resistentes ao intemperismo, ocorrem em 
áreas íngremes, apresentam quase sempre caráter eutrófico e vegetação mais seca, 
principalmente de floresta subcaducifólia, ou mesmo caducifólia. 

Organossolo Mésico Hêmico ou Sáprico, Organossolo Háplico Fíbrico, Hêmico ou 
Sáprico (Od) – (Solo Orgânico distrófico). 

Solos hidromórficos, formados em ambientes palustres, com camadas de constituição 
orgânica nos primeiros 40 cm superficiais. Ocorrem em locais deprimidos da planície 
litorânea, originados de acumulações orgânicas sobre sedimentos fluviais ou fluviomarinhos, 
de idade quaternária, mal drenada, sob vegetação de campo tropical hidrófilo de várzea, 
com lençol freático aflorante, desde que não drenados artificialmente, em geral ácidos, 
quando próximo do litoral apresentam caráter tiomórfico. 

2.2.6. – Vegetação 

2.2.6.1. – Caracterização da Cobertura Vegetal na Região da Reserva Biológica União 

A Reserva Biológica União, localizada nas baixadas litorâneas do estado do Rio de Janeiro, 
apresenta uma cobertura vegetal que está incluída na zona de ocorrência original da Mata 
Atlântica. Ao longo dos anos toda a região que representa hoje o entorno da RB União 
sofreu um intenso processo de degradação que inclui a substituição da cobertura vegetal 
original por sistemas agropecuários. Como principal resultado desta intensa devastação um 
grande número de fragmentos florestais em diferentes estágios foram formados, sendo que 
muitos dos quais não apresentam capacidade de sustentar as diferentes populações 
animais locais em função da exigência de uma área mínima que é superior à dos 
fragmentos atuais. Destaca-se que hoje a maior parte da cobertura vegetal florestal 
corresponde às áreas de encostas / montanhas, sendo praticamente inexistente nas áreas 
outrora ocupadas pela floresta de terras baixas. Esta situação pode ser visualizada na 
FIGURA 2,14. 

A RB União encontra-se inserida na área de domínio fitofisionômico da Floresta Ombrófila 
Densa (Veloso et. al.,1991; IBGE, 1992), ou Floresta Pluvial Atlântica (Rizzini, 1979). Rocha 
et al. (2003) mencionam sua classificação como de “Mata Atlântica Litorânea de Baixada”. 
No âmbito internacional, segundo o código numérico nomenclatural e a classificação 
biogeográfica mundial (ambos reconhecidos pela UNESCO), a Mata Atlântica do Estado do 
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Rio de Janeiro está enquadrada na região fitogeográfica nº 8 (Região Neotropical), na 
província biogeográfica nº 07 (Serra do Mar) e no grupo de biomas nº 01 (Floresta Tropical 
Úmida), recebendo, assim, para fins de caracterização biogeográfica e localização 
planetária, a notação 8.07.01, (in: http://www.feema.rj.gov.br/ bibliotecas_e_publicacoes. 
htm). 

Segundo Rocha et al. (2003) a RB União está incluída, juntamente com a RB Poço das 
Antas, no Bloco da Região Norte Fluminense, que abrange a área florestada da Serra do 
Desengano, o fragmento do Morro de São João e pelas matas de baixadas próximas à sua 
base. Através do Decreto de 27 de junho de 2002, foi criada nesta mesma região a Área de 
Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São João / Mico – Leão – Dourado que tem 
150.700 hectares, que poderá vir a auxiliar na ordenação territorial e no controle do 
processo de degradação que levou à situação atual da região. 

Carvalho & Nascimento (2004) estudaram os dados de uma série de levantamentos 
realizados em área de Floresta Ombrófila Submontana, ou seja, ocupando a faixa de 50m 
até 500m sobre o nível do mar, no interior da Área da Área de Proteção Ambiental do Rio 
São João. Tais estudos correspondem a uma área total inventariada de 7 hectares, com o 
relato de 501 espécies em 66 famílias botânicas. As famílias mais importantes foram 
Leguminosae, Lauraceae e Myrtaceae, com um total de 33% do total das espécies 
encontradas. 

Para a área supracitada foram relatadas as espécies mais freqüentes e abundantes como 
sendo Astrocarium aculeatissimum (iri), Casearia sylvestris (guaçatonga), Guarea guidonia 
(carrapeta / marinheiro / cura-madre), Cupania oblongifolia (camboata / cuvatã), Guapira 
opposita (maria-mole / carne de vaca / folha santa), Pseudopiptadenia contorta (monjolo-
sabão), Siparuna guianensis (folha-santa) e Xylopia sericea (pindaíba vemelha). 

FIGURA 2.14 – Cena de imagem Landsat exibindo limites aproximados da RB União 

 
FONTE: Coleção Brasil Visto do Espaço: Rio de Janeiro. Miranda & Coutinho (2004) 
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As espécies relatadas são em geral características de ambientes secundários, sendo 
passíveis de serem encontradas em diversos outros locais da região da RB União. 

• Fitofisionomias vegetais da Zona de Amortecimento proposta 

Uma vez que a área proposta como Zona de Amortecimento para a RB é pouco estudada, 
torna-se muito difícil realizar uma caracterização detalhada da mesma, no que se refere à 
biodiversidade vegetal, no entanto as fitofisionomias presentes na  área em questão, 
segundo a interpretação da imagem de satélite LANDSAT de 2004, as campanhas de 
campo realizadas e os estudos publicados, inclusive o PM da RB de Poço das Antas 
realizado por IBAMA & QUINTELA (2004), são: 

1. Floresta de baixada (Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas); 

2. Floresta de encosta (Floresta Ombrófila Densa Submontana);  

3. Formação pioneira com influência fluvial; 

4. Capoeira de baixada; 

5. Capoeira de encosta; 

6. Campos antrópicos / pastagens. 

Na FIGURA 2,15, apresenta-se o Mapa Temático de Vegetação, onde pode ser observada a 
distribuição destas fitofisionomias na  Zona de Amortecimento proposta para a RB União. O 
QUADRO 2.5 apresenta os valores de área para cada fitofisionomia e a porcentagem em 
relação à área total da Zona de Amortecimento proposta. 

QUADRO 2.5 – Cobertura vegetal ocorrente na Zona de Amortecimento proposta 
para a RB União 

CLASSE HECTARES PERCENTAGEM
Campo Antrópico em Baixada 16219,87 27,1  
Floresta Submontana 11542,63 19,3  
Campo Antrópico em Encosta 10499,63 17,5  
Vegetação Pioneira 9999,06 16,7  
Floresta de Baixada 4171,38 7,0  
Capoeira Submontana 3083,25 5,1  
Outros Usos 2282,59 3,81  
Capoeira de Baixada 1557,13 2,6  
Rocha Exposta 276,94 0,5 
Mata Ciliar 160,60 0,3  
Área Úmida sem Vegetação 136,61 0,2  
Brejo/Área ùmida com Vegetação 12,10 0,0  
Total 59941,70 100,0  

A formação vegetal de maior ocorrência na Zona de Amortecimento proposta é a Floresta 
Ombrófila Densa Submontana, que representa 24,4% da área total da ZA proposta, no 
entanto 5,1% estão representados por Capoeira e/ou Capoeirões, bem desenvolvidos. 

Esta floresta encontra-se distribuída, principalmente, em locais de difícil acesso, nas áreas 
de relevo mais acidentado. Nos outros locais em altitudes mais baixas de menor inclinação e 
fácil acesso, esta floresta aparece substituída por campos antrópicos em Encosta, 
representando 17,5% da ZA proposta.  

A Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas ocupa 9,6% da ZA proposta, sendo que no 
entanto 2,6% são Capoeiras e/ou Capoeirões de baixada, em vários estágios de sucessão. 
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Nota-se que a área ocupada atualmente por pastagens extensivas, onde foram retiradas a 
Floresta Ombrófila Submontana e/ou de Baixada é a classe de vegetação mais abundante 
na Zona de Amortecimento proposta, representando 44,6% da área. 

Descrição das fitofisionomias 

Floresta de baixada 

Esta formação vegetal, também conhecida como Floresta Ombrófila Densa de Terras 
Baixas ou mesmo Floresta aluvial, compreende as matas de porte médio, situadas em 
áreas alagadiças onde se desenvolvem espécies características de ambientes periódica ou 
permanentemente inundados e o escoamento superficial é muito lento ou lento. Entre estas 
podem ser mencionadas Tabebuia cassinoides (caixeta, caxeta), Symphonia globulifera 
(anani), Calophyllum brasiliense (guanandi), Daphnopsis fasciculata (imbira) e Tabebuia 
umbellata (ipê-amarelo-do-brejo), entre outras. As florestas deste ambiente exibem um 
dossel em geral descontínuo, com árvores mais ou menos esparsas. A ampla penetração de 
luz no estrato inferior favorece a ocorrência de uma densa comunidade herbáceo-arbustiva 
no estrato inferior, onde predominam espécies de Bromeliaceae, Nidularium procerum 
(bromélia), Nidularium innocentii (bromélia), Quesnelia quesneliana (bromélia), Aechmea 
bromeliifolia (bromélia) ou, em ambientes perturbados, espécies de Cyperaceae. A flora 
epifítica também destaca-se pela abundância e riqueza de espécies, onde destacam-se 
Bromeliaceae, Quesnelia marmorata (bromélia), Quesnelia edmundoi (bromélia), Aechmea 
nudicaulis (bromélia gravatá), Tillandsia stricta (bromélia), Tillandsia usneoides (bromélia 
barba de velho), entre diversas outras; Orchidaceae, Cattleya harrisoniae (orquídea), 
Oncidium spp. (orquídea); e Araceae, além de espécies de liquens e musgos. 

Capoeira de baixada 

Também identificada como Capoeira de Terras Baixas ou Capoeira aluvial, abrange uma 
vegetação secundária que desenvolve-se sobre solos alagadiços na baixada, dominada por 
espécies pioneiras de baixo porte. São áreas inclusas na área da Floresta Ombrófila Densa 
de Terras Baixas. Esta formação encontra-se em processo de regeneração, em vários 
estágios. 
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FIGURA 2.15 – Mapa Temático de Vegetação com a proposta da ZA 
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Floresta de encosta  

Esta formação vegetal, denominada como Floresta Ombrófila Densa Submontana, 
apresenta-se como floresta mais densa, porém predominantemente secundária que ocorre 
sobre solos em geral bem drenados, exibindo árvores que chegam até 35m de altura, 
abrangendo mosaicos florestais com diferentes idades e distintos históricos de perturbação, 
ocorre bem conservada, em especial nas áreas mais elevadas e de difícil acesso, e/ou em 
fazendas onde se encontram fragmentadas com grau variado de alteração. Segmentos 
florestais em melhor estado de conservação ocorrem em áreas mais restritas, situadas nas 
encostas dos morros, em geral com declividade acentuada, onde a dificuldade de acesso 
impediu o uso pretérito destas áreas para fins agrícolas ou pastoris. A composição florística 
dos fragmentos pertencentes a esta categoria pode variar em função do nível de exploração 
de madeiras, constituindo assim matas parcialmente alteradas em sua composição e 
estrutura originais.  

Nestes ambientes, a forte declividade, associada ao substrato freqüentemente pedregoso, 
provavelmente contribui para a descontinuidade no dossel, que deixa penetrar alguma luz 
até o solo. O estrato herbáceo/subarbustivo é em geral denso e marcado pela abundância 
de pteridófitas e ervas de famílias como Moraceae (Dorstenia spp., carapiá) e Marantaceae, 
além de plântulas de diversas espécies lenhosas típicas dos estratos superiores. Nas 
proximidades de cursos d’água são também comuns espécies de Marantaceae, Calathea 
zebrina (caeté), Maranta divaricata; Heliconiaceae, Heliconia spatho-circinata (tocha 
dourada), Heliconia episcopalis (chapéu de bispo); Begoniaceae, Begonia spp. (begônia); 
Piperaceae, Piper spp. (pimenteira); e Cyperaceae, entre outras. O subosque revela 
espécies arbustivas e arbóreas de Euphorbiaceae, Actinostemon verticillatus, Tetraplandra 
leandrii, Senefeldera multiflora (guarapoca); Rubiaceae, Simira spp., Psychotria spp. 
(psicota roxa); Monimiaceae, Siparuna arianeae (folha-santa), Mollinedia spp. (capixim); 
Arecaceae, Geonoma spp. (ubim-galope / ubinzinho), Euterpe edulis (palmito juçara); 
Meliaceae, Trichilia spp. (catinguá); Moraceae, Sorocea guilleminiana (jaca-brava), Sorocea 
hilarii (pau-tiú); e Myrtaceae, entre diversas outras. Trepadeiras lenhosas (cipós) são 
comumente observadas, destacando-se espécies de Menispermaceae, Chondodendron 
platiphyllum (butua / abutua / jabuticaba-de-cipó); Bignoniaceae, Adenocalymma spp., 
Pithecoctenium crucigerum (pente-de-macaco); Sapindaceae, Serjania spp. (cipó-uva), 
Paullinia spp. (cipó-timbó); e Leguminosae, Bauhinia sp. (pata de vaca), entre outras. 
Epífitas vasculares mostram-se pouco abundantes nestes trechos, destacando-se espécies 
de Bromeliaceae, Tillandsia spp. (bromélia); e Cactaceae, Rhipsalis spp. (rabo-de-jacaré). 
Entre as hemiepífitas sobressaem espécies de Araceae, Monstera adansonii (banana-de-
macaco), Philodendron spp. (cipó-de-imbé). No dossel ocorrem árvores como Virola oleifera 
(bicuíba / bocuba), Rinorea guianensis (inambu), Sarcaulus brasiliensis (guajará), Peltogyne 
mattosiana, Cariniana estrellensis (jequitibá rosa), Sterculia chicha (xixá, axixá), 
Bombacopsis stenopetala, Ficus insipida (figueira branca), Pseudobombax stenopetala e 
Pourouma guianensis (taranga-branca / itararanga), além de várias espécies de Lauraceae.  

Neves (1999) caracterizou florística e fitossociologicamente dois remanescentes de floresta 
de encosta em processo de regeneração natural, com cerca de 20 e 40 anos no interior da 
Reserva de Poço das Antas. Utilizando o método de parcelas fixas, e abrangendo 0,25 ha 
de cada fragmento, incluiu em sua amostragem indivíduos com diâmetro a altura do peito 
(DAP) igual ou superior a 2,5 cm. Os resultados obtidos indicaram uma baixa similaridade 
florística e estrutural entre os dois fragmentos com idades distintas, o que reflete as 
modificações gradativas na florística e estrutura de trechos florestais conforme a idade e seu 
desenvolvimento, levando-se em consideração o processo de alteração da vegetação é 
semelhante na Região da RB União, e este fato que ocorre em Poço das Antas pode servir 
como exemplo para o resultado da alteração que ocorre em locais onde o processo foi 
paralizado, por medidas de proteção e/ou medidas econômicas. 
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No trecho de floresta secundária com 20 anos de idade, Neves (l.c.) encontrou uma 
estratificação pouco definida, com um sub-bosque atingindo 7m de altura, e um dossel 
descontínuo. No dossel e no sub-bosque, registrou um grande número de espécies 
pioneiras dominantes. Entre as famílias que se destacaram pelo número de indivíduos estão 
Arecaceae, Attalea humilis (pindoba) e Astrocaryum aculeatissimum (iriri); 
Melastomataceae, Miconia cinnamomifolia (jacatirão); Leguminosae, Apuleia leiocarpa 
(amarelão / garapa) e Balisia pedicellaris (jaquarana / juerana branca); e Asteraceae, 
Gochnatia polymorpha (candeia). As espécies Gochnatia polymorpha, Miconia 
cinnamomifolia, Apuleia leiocarpa e Attalea humilis sobressairam no subosque, ao passo 
que a Melastomataceae, Miconia cinnamomifolia (jacatirão) e a Arecaceae, Astrocaryum 
aculeatissimum (iriri) se destacaram no dossel. 

No trecho de floresta secundária com 40 anos de idade, a formação de dois estratos foi mais 
evidente, sendo o subosque, que atinge 8m, caracterizado por um grande número de 
espécies de etapas mais tardias de regeneração. As famílias mais abundantes neste trecho 
foram Sapindaceae, Cupania racemosa (camboatá), Cupania schizoneura e Cupania 
furfuracea; Lacistemaceae, Lacistema pubescens (espeto-vermelho); Myrtaceae, Myrcia 
anceps e Myrcia fallax (jambo vermelho); Arecaceae, Astrocaryum aculeatissimum 
(brejaúba), Attalea humilis e Euterpe edulis; Leguminosae, Andira fraxinifolia (angelim, 
angelim branco) e Swartzia apetala (coração-de-negro / fruto-de-urubu); Monimiaceae, 
Siparuna arianeae; Lauraceae, Nectandra reticulata (canela); Annonaceae, Guatteria sp. 
(pindaíba); Euphorbiaceae, Pera glabrata (sete-cascas); e Flacourtiaceae, Casearia 
sylvestris e Casearia arborea (pau-de-pico). As espécies Lacistema pubescens, Cupania 
racemosa, Attalea humilis, Cupania schizoneira, Siparuna arianeae e Myrcia anceps 
destacaram-se pela presença no subosque, enquanto Myrcia fallax, Lacistema pubescens, 
Nectandra reticulata, Guatteria sp. e Cupania racemosa pela ocorrência no dossel. 

Capoeira de encosta  

Esta formação vegetal, também denominada por Capoeira Submontana, visto que ocupa 
área originalmente coberta por Floresta Ombrófila Densa Submontana, está caracterrizada 
como uma vegetação secundária em vários estágios de regeneração que se desenvolve em 
solos bem drenados, onde predominam árvores pioneiras. Neste ambiente destaca-se o 
cambará (Gochnatia polymorpha), espécie pioneira que coloniza e desenvolve-se 
rapidamente, gerando condições propícias à germinação e estabelecimento de outras 
espécies que demandam um maior sombreamento. Esta espécie parece ser muito eficiente 
em estágios iniciais de sucessão, em ambientes secos, impactados após o uso de 
agricultura de subsistência, na medida que, através de reprodução vegetativa, rapidamente 
domina o ambiente. 

Mata Ciliar 

A Mata Ciliar distribui-se ao redor dos corpos de água mas ocorre na Zona de 
Amortecimento proposta de uma forma bastante alterada, excetuando-se alguns pontos de 
acesso restrito em córregos de montanha. Nota-se o seu uso e/ou a sua substituição por 
ecossistemas antrópicos de pastagem e/ou pequenos sítios, ou empreendimentos de 
turismo, lazer e recreação. Esta fitofisionomia ocorre em 0,27% da Zona de Amortecimento 
da RB União. 

Formação pioneira com influência fluvial 

Esta vegetação encontra-se associada a solos alagadiços situados ao longo de córregos, 
onde predominam espécies herbáceo-arbustivas e árvores de pequeno porte. Trata-se de 
uma formação que está incluída na área da Floresta Ombrófila Densa. 
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Campo antrópico 

Os campos antrópicos ocorrem sobre vastas áreas, revestindo planícies aluviais, terras 
baixas ou encostas dos morros locais. Apresentam uma vegetação predominantemente 
herbácea, composta, inclusive por exóticas, podendo ou não ocorrer indivíduos lenhosos 
distribuídos de forma esparsa ou formando moitas de dimensões variáveis. Analisando a 
estrutura e composição florística do estrato herbáceo-subarbustivo de um pasto 
abandonado, verifica-se uma variedade alta de espécies com um predomínio de gramíneas 
e ervas ruderais, destacando-se a dominância da gramínea Imperata brasiliensis (sapé), 
seguida por Lygodium volubile (samambaia cipó / abre caminho) e Blechnum serrulatum. 
Outras espécies comumente observadas nesta área são ilustradas por Sabicea aspera var. 
glabrescente, Hedychium coronarium (lírio do brejo), Hyparrhenia rufa (capim vermelho), 
Panicum maximum (capim colonião), Scleria sp. (capim navalha), Miconia staminea, 
Thelypteris dentata (samambaia), Clidemia biserrata (pixirica-branca), Eupatorium vitalbae, 
Paspalum millegrana (macegão), Melinis minutiflora (capim gordura), entre outras. 

VIEIRA & PESSOA (2001) salientam que o predomínio de gramíneas e ervas perenes, 
nesta região, provenientes da interferência antrópica, tem implicações diretas sobre o 
processo sucessional da comunidade. Características próprias deste grupo, tais como a taxa 
rápida de crescimento, a morfologia e disposição foliar das gramíneas, a produção de 
grossa camada de folhas mortas acima do solo e o sistema radicular superficial, contribuem 
para reduzir a disponibilidade de luz e nutrientes no solo, dificultando o estabelecimento e 
desenvolvimento de sementes e plântulas de elementos lenhosos. Assim sendo, o 
componente herbáceo na área, formando uma vegetação densa, vem exercendo forte 
domínio na manutenção da composição florística local, ao dificultar o estabelecimento de 
espécies arbóreas e arbustivas pioneiras. Em locais onde ocorrem incêndios, que provocam 
a destruição de moitas, há redução do banco de sementes de espécies arbóreas, fator este 
que associado à ação do componente herbáceo contribuem para a manutenção das 
condições desfavoráveis ao estabelecimento de espécies lenhosas nativas de Mata 
Atlântica e parecem estar retardando o processo sucessional. 

Em áreas menos impactadas pelo fogo e onde ocorre a continuidade no processo 
sucessional, surge uma vegetação mais desenvolvida, onde predominam arbustos e 
subarbustos heliófilos, formando as popularmente conhecidas “capoeirinhas”. São comuns 
nesta fase espécies como Gochnatia polymorpha (cambará), Clidemia biserrata, Clidemia 
hirta (catininga), Lantana camara (Lantana amarelo, branco, vermelho/amarelo), Miconia 
staminea, Miconia calvescens (caramundé), Miconia prasina (miconia), Psidium guineensis 
(araçá), Baccharis dracunculifolia (alecrim, alecrim-do-campo) e Cordia corymbosa 
(pimenteira-do-campo), entre outras. São áreas inclusas tanto na área da Floresta Ombrófila 
Densa de Terras Baixas como também Submontanas. 

2.2.7. – Fauna 

2.2.7.1. – Descrição da fauna na região da RB União 

A fauna da Zona de Amortecimento proposta para a Reserva Biológica União varia em 
função da localização dos remanescentes da vegetação e da presença dos fragmentos. 
Estes ocorrem especialmente na região serrana, já que na região de baixada e no litoral a 
antropização ambiental é intensa, verificando-se a substituição dos ecossistemas naturais 
por ecossistemas humanos, urbanos e agropecuários. 

A ocupação do solo é predominantemente composta por pastagens e projetos urbanos, que 
vêm sendo criados com uma velocidade muito elevada. Segundo a WWF-Brasil (2002), o 
ecossistema florestal apresenta-se fragmentado em pequenos blocos separados por 
lavouras, pastagens e construções. 
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Destacam-se os fragmentos florestais ocorrentes no Morro de São João, alguns pontos da 
floresta marginal do Rio São João, os fragmentos florestais localizados na Fazenda Pau 
Ferro e, também, na baixada, na Fazenda Santa Marta, Serras do Pote e Careta, Fazenda 
Novo Horizonte, algumas áreas úmidas ao redor da Estrada do Contorno e da Estrada que 
liga a BR-101 a Rio das Ostras, o grande fragmento onde nasce o Rio Dourado, e a área 
próxima ao Parque Municipal do Atalaia e demais fragmentos localizados na região serrana 
de Macaé e Casimiro de Abreu. 

As RPPN’s criadas ou com propostas de criação têm um papel fundamental na interligação 
destes remanescentes e na estratégia de conservação local e regional. Pode-se dar como 
exemplos as RPPN’s Fazenda Bom Retiro, Fazenda Barra do Sana e Sítio Shangrilah. 

A heterogeneidade ambiental, caracterizada pela presença de fragmentos de Floresta 
Submontana e de Baixada, áreas alagáveis e áreas de capoeiras alteradas com áreas 
abertas e/ou em sucessão ecológica, favorece a alta diversidade faunística. Este fato 
também foi observado na RB de Poço das Antas, pelo IBAMA/UFRJ (2005). 

A fauna dos fragmentos é pouco conhecida; no entanto, é provável que apresente variações 
na composição de espécies e abundância, em função do tamanho e da conectividade dos 
mesmos, conforme IBAMA/UFRJ (2005). 

A fauna da Região dos Lagos está melhor estudada na área litorânea, no ecossistema de 
restingas, tanto no que se refere à avifauna, quanto à mastofauna e aos insetos (LACERDA, 
1984; CERQUEIRA, FERNANDEZ, QUINTELA, 1990; PACHECO, 1993; BIZERRIL, 1995; 
BERGALLO et al., 2000; ESTEVES, LACERDA, 2000; GONZAGA et al., 2000; ROCHA et 
al., 2003; ROCHA, ESTEVES, SCARANO, 2004). 

• Avifauna 

A Região da UC é representativa das baixadas da região costeira do estado do Rio de 
Janeiro, leste da Baía de Guanabara e sul do Rio Macaé, e ainda de Floresta Submontana. 
A região de baixada está inserida na subdivisão ornitológica do estado, denominada “Região 
dos Lagos”, onde as duas faixas mais internas estão entre as menos conhecidas áreas do 
Estado. São disponíveis na literatura ornitológica apenas dois inventários representativos 
modernos (IBDF/FBCN, 1981 e SCOTT & BROOKE 1985), não havendo informação 
histórica numerosa, mas apenas informação fragmentada, de origem diversa. 

A avifauna da “Região dos Lagos”, em seu conjunto, é muito melhor conhecida na sua parte 
litorânea, sobretudo a das restingas. Várias fontes históricas e contemporâneas permitem 
uma compilação abragente da avifauna dessa porção da região dos Lagos (WIED 1831-33, 
MITCHELL 1957, NACINOVIC 1982, SILVA – PORTO & TEIXEIRA 1984, REIS 1998, 
GONZAGA et al. 2000). Uma compilação dos registros mais interiores desta região, 
sobretudo dos Municípios de Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim, encontra-se em curso 
(PACHECO & PARRINI, no prelo). 

Verifica-se, na Zona de Amortecimento proposta, diversas áreas úmidas, o que favorece o 
aumento da diversidade de aves, segundo PACHECO, 2005. 

Na região da APA do Sana, relata-se a presença de 83 espécies, podendo-se citar dentre 
outras: alcaide (Euphonia pectoralis), alma de gato (Piaya cayana), Anu Branco (Guira 
guira), Anu preto (Crotophaga ani), bacurau-tesoura (Magropsalis creagra), bem-te-vi 
(Pitangus sulphuratus), biquinho-de-lacre (Estrilda astrild), cambaica (coereba flaveola), 
coleirinho (Sporophita caevulescens), gavião-carijó (Ruponis magnirostris), jacuaçu 
(Penelope obscura bronzina), biguatinga (Anhinga anhiga), Martim-pescador-grande (Ceryle 
torquata), Pomba amargosa (Columba plumbea), quero-quero (Vanellus chilensis), sabi-a-
coleira (Turdus albicollis), saira-lenço (Tangara cyanocephala), saracura (Aramides 
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saracura), tesourinha (Tyrannus savana), tiziu (volatinia jacarina) e urubu-preto (Coragyps 
atratus). 

PACHECO et al. (1995) realizaram na Fazenda Bom Retiro, no Município de Casimiro de 
Abreu, área pertencente à região da RB União, um levantamento ornitológico. Nesta área, 
localizada em uma encosta de montanha com variação altitudinal de 40 a 80 metros, com 
cerca de 500 hectares compreendendo ambientes de pastos, pomares, capoeiras, matas 
secundárias e floresta primitiva, foram assinaladas 81 espécies, demonstrando uma alta 
riqueza para um remanescente. 

IBAMA/UFRJ (2005) registra, em estudos realizados pelo mesmo autor, na Reserva 
Biológica de Poço das Antas, 183 espécies em ambientes florestais, 93 em ambientes 
abertos/campestres e 63 em ambientes aquáticos. Destas espécies, 111 dependem de 
ambientes florestados, o que comprova a importância da floresta e da heterogeneidade 
ambiental da Região, o que oferece vários habitats diferenciados. 

• Mamíferos 

Na região da RB ocorre a presença de espécies exóticas da fauna, como o mico-estrela-de-
tufo-branco (Callithrix jacchus) e o mico-estrela-de-tufo-preto (Callithrix penicillata). 

Também são citadas como espécies exóticas como o rato doméstico (Rattus rattus). Este 
último, segundo CASTRO (2002), apresenta hábito noturno, é predominantemente terrestre 
e se alimenta de frutos e sementes. Em áreas urbanas consome lixo orgânico, couro e 
diversos outros materiais. É uma espécie exótica e oportunista, que invade as áreas 
próximas a fazendas da região e campos agrícolas. 

O Morcego Carollia perspicillata foi relatado na Fazenda Rio Vermelho. Nesta região, que 
apresenta vegetação Mata Atlântica de baixada e Baixo-Montana, foram encontradas 
espécies ameaçadas de extinção, como Mimon crenulatum (primeiro registro para o Estado 
de Rio de Janeiro), Pygoderma bilabiatum e Peropteryx kappleri (AMLD, 2000-2001). 

O Leontopithecus rosalia é um dos primatas mais ameaçados de extinção do Novo Mundo. 
É uma espécie endêmica da Mata Atlântica e, originalmente, era encontrado em toda a 
região costeira do Estado do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Atualmente, está extinto 
no Espírito Santo (COIMBRA-FILHO, 1969) e, no Rio de Janeiro, ocorre em oito municípios: 
Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Rio Bonito, Rio das Ostras, Cabo Frio, Araruama, 
Saquarema, Armação de Búzios (AMLD, 2006). 

OLIVEIRA (2000) cita que os micos-leões, gênero Leonthopithecus, são os maiores 
membros da família Callitricidae e habitam fragmentos remanescentes de florestas na Costa 
Atlântica e no Sudeste Brasileiro. Esses animais são onívoros, alimentando-se de frutos, 
flores, insetos e pequenos vertebrados; têm hábitos diurnos, iniciando seu período de 
atividade ao amanhecer e recolhendo-se ao pôr do sol, quando se alojam em ocos de 
árvores e em emaranhados ou moitas de bambu, onde dormem. O território ocupado por 
cada grupo constitui uma área de aproximadamente 40 hectares. 

Estes animais vivem em grupos de 12 a 14 indivíduos que constituem famílias com um único 
casal reprodutor, filhos adultos, subadultos, juvenis e filhotes. Este sistema monogâmico, 
característico da espécie, é resultante da inibição reprodutiva (fisiológica e comportamental) 
das fêmeas subordinadas. A reprodução desses animais é sazonal, com nascimentos 
ocorrendo entre os meses de agosto a março, e o período de gestação é, em média, 129 
dias. As fêmeas, geralmente, parem gêmeos; estes chegam a pesar, ao nascimento, até 
25% do peso da mãe, o que significa altos custos de reprodução. Em compensação a estes 
altos custos para a fêmea, o macho reprodutor e todos os outros indivíduos do grupo 
ajudam a cuidar dos filhotes, carregando-os e fornecendo-lhes alimento, até que estejam 
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suficientemente independentes para a sua própria manutenção. Sua presença destaca-se 
na RPPN Fazenda Bom Retiro, na Reserva Biológica  de Poço das Antas e na RB União, 
onde existem importantes remanescentes florestais. 

Nos pequenos mamíferos é relatada na literatura, para a região, a presença de marsupiais e 
roedores, podendo ser citados: Metachirus nudicaudatus (cuíca de quatro olhos), Micoureus 
demerarae (cuíca), Philander frenata (cuíca de quatro-olhos cinza), Akodon cursor (rato de 
chão), Oligoryzomys nigripes (rato do mato), Agonti paca (paca), Dasyprocta aguti (cotia). 
Nos mamíferos de médio e grande porte, relatam-se, na literatura, Alouata fusca (macaco 
barbado), Cebus apella (macaco prego), Bradypus torquatus (preguiça-de-coleira),m 
Leopardus pardalis (jaguatirica), Lutra longicaudis (lontra), Puma concolor (onça parda), 
Cerdocyon thous (cachorro do mato) e Nasua nasua (quati), capivara e porco do mato 
dentre outras espécies. 

• Répteis e Anfíbios 

Para o conhecimento da composição das espécies de provável ocorrência, relatam-se, para 
a Região da RB, alguns lacertídeos, como o teiú (Tupinam bisteguixim), alguns camaleões, 
lagartos e lagartixas, e várias espécies de serpentes, como a caninana (Spilotes prellatees), 
a jararaca (Bothrops jararaca), o jararacuçu (Bothrops jararacussu), corais (micrurus sp), a 
surucucu-fogo (Lachesis muta) e a surucucu pico-de-jaca (Lachesis muta rhombeata), esta, 
ameaçada de extinção. 

• Entomofauna 

Dados sobre a riqueza, ou distribuição, ou, ainda, sobre a ocorrência de espécies 
ameaçadas ou endêmicas da região são praticamente inexistentes, com exceção do 
trabalho de OTERO & BROWN JR. (1986), que destaca na região a ocorrência de espécies 
ameaçadas, como é o caso da Parides ascanius e suas espécies miméticas. 

• Ictiofauna 

As bacias dos rios São João e Macaé destacam-se na Região da RB, sendo a do Rio São 
João a que apresenta o maior número de estudos sobre os componentes bióticos. 

O primeiro estudo mais abrangente sobre a ictiofauna (e outros elementos da fauna 
aquática) do Rio São João foi apresentado por ALVARENGA et al. (1977). Estes autores 
relacionaram as espécies: Hoplias malabaricus, Geophagus brasiliensis, Astyanax 
bimaculatus, Leporinus copelandii, Curimata gilberti (=Cyphocharax gilbert), 
Acestrorhamphus sp. (=Oligoracus hepsetus), Brycon sp., Loricaria sp., Eigenmannia sp. e 
Plecostomus sp. (=Hypostomus), como ocorrentes na Lagoa de Juturnaíba. Na 
caracterização ambiental de Casimiro de Abreu, elaborada pela FEEMA (1989), é reportada 
a presença de peixes como Brevoortia aurea, Genidens genidens, Mugil sp., M. curema, 
Rhamdia sp., Xenomelaniris brasiliensis e Centropomus parallelus, no estuário do Rio São 
João.  

Em uma análise detalhada da distribuição dos peixes da Bacia do Rio São João, verificou-se 
que a maioria das espécies foi registrada em altitudes situadas nas cotas de 40 metros, 
enquanto as menores foram constatadas nos limites extremos superiores e inferiores. 

BIZERRIL (1995) sugere o uso da Bacia do Rio São João como área de crescimento para 
diversas espécies, tais como A. lepidentostole, A. spinifera, S. greeleyi, C. parallelus e M. 
liza. 

Deve-se destacar que espécies de ambientes restritos e endêmicos do Estado do Rio de 
Janeiro têm ocorrência nesta bacia e são encontradas em poças de águas ácidas 
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avermelhadas, adjacentes à foz do Rio São João, como é o caso da Leptolebias Cruzi, que 
foi primeiramente coletada pelos herpetólogos Carlos Cruz e Eugênio Izecksohn em 1975, 
nas proximidades de Barra de São João, e que tem sua distribuição e habitat conhecidos 
apenas nesta região. 

A outra espécie é Nematolebias whitei e seu habitat inclui as baixadas costeiras do estado 
do Rio de Janeiro, entre a foz do Rio São João e a Região dos Lagos. Há cerca de 15 anos 
esta espécie era abundante, sendo encontrada em dezenas de poças temporárias. No 
entanto, com a expansão do mercado imobiliário para veraneio, todas aquelas poças foram 
aterradas. Hoje, a espécie é encontrada em poucas poças, correndo o risco de 
desaparecimento. A ocorrência destas espécies em áreas protegidas é desconhecida, e o 
status de conservação é de criticamente em perigo (BIZERRIL et al., 2001). 

• Malacofauna 

IBAMA (2005) registrou a presença de um molusco exótico na região: a espécie Achatina 
fulica (BOWDICH,1822), descrita por BARBOSA et al. (2003), conhecida como o “Caramujo 
Gigante Africano”. Trata-se de um molusco terrestre pulmonado originário do Leste da 
África, que se espalhou por praticamente todos os países tropicais e neotropicais Indo-
Pacíficos nos últimos 200 anos, e, ainda, em diversas localidades da América do Norte e da 
Europa (BARBOSA et al., 2003). 

Essa espécie representa risco de contaminação para a população, por se tratar de potencial 
hospedeiro dos nematóides Angiostrongylus cantonensis (CHEN, 1935) e Angiostrongylus 
costaricensis (MORERA & CÉSPEDES, 1971), sendo, este último, responsável por casos 
patológicos em humanos, registrados no Brasil. 

A forma de dispersão voluntária deu-se através de colecionadores de Achatina fulica nas 
áreas originais de ocorrência, os quais, de volta a seus países, soltavam exemplares vivos 
em seus jardins e imediações de casa. 

Os caramujos foram também “importados” para utilização como alimento na criação de aves 
domésticas ou culinária humana, substituindo o tradicional “escargot” (Helix aspersa Müller, 
1774), por apresentar vantagens no tempo de crescimento individual e populacional, número 
de prole, maior plasticidade e resistência às condições ambientais. A perda do interesse na 
produção ou a imperícia de trabalhadores dos heliciários, invariavelmente, resultam em fuga 
e estabelecimento dos animais em áreas adjacentes, fato que ocorre até os dias atuais. 

Atualmente, existem nos municípios da Região da UC programas de combate a esta 
espécie, com o objetivo de evitar a sua proliferação. 

 

2.3. – Aspectos culturais e históricos 

2.3.1. – Aspectos históricos 

As primeiras ocupações européias do atual Estado do Rio de Janeiro ocorreram a partir de 
feitorias e vilas instaladas, principalmente, no litoral ou junto aos rios, a partir das quais 
foram sendo dominadas grandes áreas para o interior. 

Deste modo, formaram-se vastos blocos territoriais que, ao longo do tempo, ao serem 
desmembrados, originaram os atuais municípios fluminenses. Na antiga Província do Rio de 
Janeiro as Vilas de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis, Rio de Janeiro e 
Resende foram sedes dos cinco blocos formados em terras das antigas Capitanias de São 
Vicente e São Tomé. 
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A Região da Unidade de Conservação Reserva Biológica União abrange os atuais 
Municípios de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Macaé, em terras da Capitania de São 
Tomé, e foram formados, no Século XIX, por desmembramentos do bloco territorial de 
Campos dos Goytacazes, no caso de Macaé, de Casimiro de Abreu, a partir de Macaé, e a 
partir deste último, Rio das Ostras, já no Século XX. 

Município de Casimiro de Abreu 

O Município de Casimiro de Abreu está situado na Zona da Baixada de Araruama, datando 
do início do século XVIII o desbravamento de seu território. Originou-se de antigo 
aldeamento dos índios Guarulho, fundado em 1748 pelo capuchinho italiano Francisco Maria 
Táli, no lugar hoje conhecido por Aldeia Velha. Neste local, foi erguida a primeira capela 
dedicada à Sacra Família, tendo a população nascente recebido, em 1761, Foros de 
Freguesia, sob a denominação de Sacra Família de Ipuca, declarada perpétua em 1800. 
Arruinada a Capela e devido à ocorrência freqüente de surtos de epidemias na localidade, a 
sede da Freguesia foi transferida para junto da foz do Rio São João, onde se edificou uma 
Igreja, consagrada a São João Batista. 

Por força da deliberação de 31 de agosto de 1843, o Governo provincial aprovou a 
demarcação dos limites do povoado de Barra de São João, realizada por uma Comissão 
criada por força da Portaria datada de 13 de maio de 1843. Três anos mais tarde, o 
progresso verificado na localidade era tal, que o governo, em 19 de maio de 1846, elevou-a 
a categoria de Vila, com a denominação de Barra de São João, conservando os limites da 
Freguesia em que ela estava colocada. Ao que se sabe, só 13 anos após, os habitantes de 
Barra de São João conseguiram cumprir todos os requisitos necessários para a criação de 
uma Vila, na época. Um destes requisitos seria a construção de um edifício para as sessões 
da Câmara, o que só foi conseguido em 15 de setembro de 1859. 

Logo de início essa Vila teve regular desenvolvimento no que concerne à agricultura e, até 
os fins do século XIX, conseguiu manter essa situação. Com a Lei da Abolição da 
Escravidão, a exemplo do que aconteceu com os demais municípios fluminenses, Barra de 
São João também sofreu um declínio notável em sua produção agrícola. Mais tarde, depois 
de 1890, devido ao desajustamento da economia local, a sede da Vila passou a ser 
deslocada, ora para Indayassu, ora para Barra de São João, até que em 10 de novembro de 
1925, foi fixada em Indayassu. Em 31 de março de 1938, o Município de Barra de São João 
teve seu nome alterado para Casimiro de Abreu, em homenagem ao poeta ali nascido e 
criado. 

Durante o Século XIX o Porto de Barra de São João teve bom desenvolvimento, graças à 
exportação para o Rio de Janeiro da produção agrícola de Cantagalo, Capivari e São 
Vicente de Paula (Araruama). À exportação da produção se somava a importação 
clandestina de escravos, o que fortalecia o núcleo portuário. 

Na década de 80 do século XIX, foi construída a linha férrea, com vistas a levar à Macaé os 
trilhos da futura Estrada de Ferro Leopoldina. Junto às estações, nasceram os povoados de 
Indayassu, Professor Souza, Rio Dourado e Rocha Leão. 

A construção da ferrovia e a decadência da função portuária em Barra de São João 
culminaram com a já mencionada transferência da sede do Município de Barra de São João 
para Indayassu, em 1925. 

Paralelamente, ocorreu o abandono progressivo dos engenhos e fazendas, assolados por 
surtos de malária e a conseqüente desvalorização da terra. Entretanto, a ocupação territorial 
originada da estrada de ferro foi pouco expressiva. 
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A década de 60-70 trouxe o turismo-veraneio para as vilas de Barra de São João e Rio das 
Ostras e abriu novas perspectivas agrícolas, com a abertura e asfaltamento da Rodovia 
Amaral Peixoto-RJ 106, a pavimentação da BR-101 e a construção da ponte Rio-Niterói. 

O Município teve a sua população duplicada entre as décadas de 50 e 70. Foram feitas as 
instalações do novo prédio da Prefeitura Municipal e do Posto de Saúde Estadual, foi 
inaugurada a luz elétrica e foi lançado o jornal O CASIMIRENSE, do jornalista Alberto 
Norberto Cabral. 

Na década de 80, vale destacar a criação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 
em 1º de dezembro de 1987. 

A década de 90 trouxe a emancipação do 3º distrito, Rio das Ostras, a construção da E. E. 
Agrícola de Casimiro de Abreu, a implantação da Fundação Municipal de Casimiro de 
Abreu, da Biblioteca Pública Municipal Farias Brito e a criação da Casa de Cultura Estação 
Casimiro de Abreu.  

Município de Rio das Ostras 

Como visto anteriormente pelo levantamento histórico do Município de Casimiro de Abreu, a 
história de Rio das Ostras confunde-se com a de Barra de São João, na medida que tem a 
mesma origem. 

A história da localidade Rio das Ostras perde-se nos meados de 1575, comprovada em 
relatos de antigos navegadores que passavam por esta região. 

Situada na Capitania de São Tomé e habitada pelos índios Tamoios e Goytacazes, Rio das 
Ostras tinha a denominação de Rio Leripe (molusco ou ostra grande), ou Sergipe, fazendo 
parte das terras da Sesmaria cedida aos jesuítas pelo Capitão-Mor Governador Martin 
Corrêa de Sá, no dia 20 de Novembro de 1630, e delimitada por dois marcos de pedra, 
colocados em Itapebussus e na barreta do Rio Leripe, com a insígnia do Colégio dos 
Jesuítas. 

O crescimento da pequena vila deu-se ao redor da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 
construída pelos jesuítas no final do século XVIII, como rota de tropeiros e comerciantes 
rumo a Campos e Macaé. A pesca e a coleta de ostras garantia um progressivo 
desenvolvimento da localidade, tendo sido seu sustentáculo econômico até meados do 
último século. 

A construção da Rodovia Amaral Peixoto, a expansão turística da Região dos Lagos e a 
instalação da PETROBRAS foram de extrema importância para o crescimento e 
desenvolvimento de Rio das Ostras, que viu sua população crescer até chegar o momento 
de sua emancipação político-administrativa do Município de Casimiro de Abreu, em 10 de 
abril de 1992. 

Com 230,3km2 de área total, encontra-se, atualmente, como um dos Municípios de maior 
taxa de crescimento demográfico do Estado, ou seja, 9% ao ano. 

Município de Macaé 

A antiga Vila de São João de Macaé, ao ser elevada à condição de Cidade em 1846, 
tutelava uma grande área desmembrada de Cabo Frio e de Campos, compreendendo oito 
Distritos além da sede: São José do Barreto, Carapebus, Macabú, Quissamã, Neves, Frade 
(ou Glicério), Cachoeiros de Macaé e Sana. A própria população da Vila arcou com as 
despesas de construção da Câmara Municipal, da Cadeia e do Pelourinho para que 
pudesse ser oficialmente uma Cidade. A economia do Município repousava na produção de 
açúcar, principalmente dos Distritos de Quissamã e Carapebus. Na região serrana, 
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começava-se a plantar café, ocupando e povoando um espaço ainda coberto pela Mata 
Atlântica. O extrativismo, a exploração de madeira e a pesca eram as principais fontes de 
renda da população, além do trabalho com a cana e o gado. 

Ao longo do tempo, o desenvolvimento do Porto de Imbetiba reforçou e fixou o papel 
comercial da Cidade de Macaé. 

A construção do Canal Macaé-Campos, ligando o Rio Paraíba do Sul à foz do Rio Macaé 
através das Lagoas Feia, Paulista, Carapebus e Jurubatiba, para escoar a produção de 
Campos e suas adjacências (1844-1872), foi obra faraônica que atesta a importância do 
Porto de Imbetiba. Em três anos (1875) o trânsito de vapores pelo canal entrou em 
decadência com a construção da Ferrovia Imbetiba-Carapebus, primeiro trecho da Macaé-
Campos. O canal perdeu a importância, sendo progressivamente abandonado, mas o Porto 
manteve suas funções, e a Cidade seu caráter comercial, conquistado desde os tempos 
coloniais. Durante os séculos XVII e XVIII, o comércio negreiro fez de Macaé grande 
fornecedora de mão-de-obra escrava para toda a região canavieira desta parte do Rio de 
Janeiro. O Porto de Imbetiba foi a principal porta de entrada de escravos ao norte do Rio de 
Janeiro. Já no século XIX, o contrabando de negros se fazia por Imbetiba, e os dois maiores 
traficantes viviam em Macaé. 

Outro fato significativo para a história de Macaé foi a recomendação do Ministério da 
Fazenda para que fossem criados Engenhos Centrais nas áreas canavieiras. Esta 
recomendação faz parte do diagnóstico sobre a situação da grande e pequena lavoura em 
todo o país, encomendado pelo Governo Imperial, em 1873. A crescente concorrência 
internacional nos mercados de açúcar (e algodão) motivou a preocupação com o 
melhoramento da técnica de produção brasileira. A criação de Engenhos Centrais para 
processar a produção de qualquer lavoura permitiria implementar a qualidade do açúcar 
produzido (e também a quantidade). A principal diferença entre estes Engenhos Centrais e 
as antigas usinas estava na propriedade da cana a ser moída. As usinas operavam apenas 
com a cana de seus proprietários enquanto que os Engenhos Centrais passariam a moer 
para qualquer lavoura. 

Foi em Macaé, em 1875, que a viúva Viscondessa de Araruama, reuniu em seu solar 
irmãos, genros, sobrinhos e outros parentes, para lançarem a Sociedade Anônima que seria 
o Engenho Central de Quissamã, inaugurado, pioneiramente, em 1877. 

Tal empreendimento, particular e tendo como fornecedores seus próprios acionistas – todos 
proprietários tradicionais dos canaviais da região – desvirtuou o que fora planejado pelo 
Governo para ser um Engenho Central. 

A iniciativa teve conseqüências. Por um lado, trouxe grande desenvolvimento técnico para a 
indústria açucareira. Por outro, representou um aprofundamento do monopólio com vistas à 
exportação. Localmente, a economia de subsistência pouco se desenvolveu, mantendo-se 
apenas para o consumo indispensável e sem qualquer sofisticação técnica ou variedade de 
gêneros. 

Os benefícios desta economia foram colhidos pela aristocracia. Quissamã tinha o poder 
econômico e social de Macaé, distinguindo-se bastante do centro urbano principal. O poder 
ficou com o Distrito, e na sede somente o comércio com sua burguesia e a representação do 
poder político: duas sociedades sob uma mesma esfera político-administrativa. 

Em relação às condições de urbanização de Macaé, foram feitas muitas melhorias, mas 
voltadas para o atendimento de demandas dos setores da elite macaense, dos comerciantes 
urbanos. Todo o investimento do poder público girava, nesta segunda metade do século 
XIX, em torno de dois elementos: o Porto de Imbetiba, como escoadouro de produção, e as 
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vias de transporte desta produção até o Porto, isto é, o canal Macaé-Campos e a Ferrovia 
que o substituiu. 

Grandes somas de dinheiro foram gastas na construção do canal e da ferrovia, mas, o 
saneamento nas regiões por eles atravessados era inexistente, permanecendo o mesmo 
sistema de escoamento e drenagem feito pelos jesuítas nos séculos XVII e XVIII. As 
condições de saúde da população em geral eram péssimas, tanto no meio rural como nos 
núcleos urbanos. Até o século XIX só existia o Hospital do Morro do Carvão, destinado aos 
doentes de varíola e construído, já no final do século, em razão de uma epidemia que 
assolou a região.  

Em 1897, a epidemia foi de febre amarela, outra doença também bastante freqüente. Para o 
atendimento dos doentes, neste caso, Macaé recorreu ao Governo da Província do Rio de 
Janeiro. 

Quanto à Educação, como no restante do país, somente as elites eram atendidas. Mas, no 
interesse da produção e comércio locais, o Telégrafo fora inaugurado em 1869. 

Ao se iniciar o século XX, a economia de Macaé ainda se baseava na cana-de-açúcar de 
Quissamã e Carapebus, no café da serra, na pesca e na pecuária. Nas lavouras, no lugar 
dos escravos, os colonos. 

Apesar de ser uma Cidade desde 1813, somente 100 anos depois, em 1913, a Prefeitura de 
Macaé foi de fato instalada, com a nomeação do primeiro Prefeito, pelo Governador do 
agora Estado do Rio de Janeiro. Com isto, tiveram início as primeiras obras públicas. 

A partir de então, foram décadas entre a quase estagnação econômica e um lento processo 
de urbanização. As obras públicas voltaram-se para a sede do Município e as áreas de 
produção. Na sede foram calçadas as principais ruas, aterrada a rua da Praia, iniciada a 
construção de redes de esgotamento pluvial e sanitário. Foram tomadas providências para 
organizar o ensino e a formação de uma Biblioteca Municipal. 

Iniciou-se o saneamento dos “pântanos” de Carapebus e Quissamã. Abriram-se estradas 
ligando Macaé à Conceição de Macabú e Quissamã a Araruama, além de uma rodovia para 
escoar a produção canavieira de Cabiúnas, Carapebus e Quissamã. 

Na década de 50, o Município passou a incentivar a pecuária leiteira, favorecendo a criação 
da atual Cooperativa de Macaé. 

No mesmo período teve início a construção de uma rede de esgoto no Distrito de 
Carapebus, grande produtor de leite, além do açúcar. 

A área urbana de Macaé se expandiu para além da estrada de ferro com a inclusão, no 
perímetro urbano, das áreas de Miramar e Visconde de Araújo, a oeste da linha férrea. 

Cresciam as indústrias semi-artesanais que despontaram na década anterior, como as de 
produção de pau-de-tamanco, chinelos e sandálias. Do mesmo modo que a produção de 
artefatos de lã – destaque para a “Indústria Bariloche”. A indústria de alimentos e bebidas 
também ganhou expressão com o licor Pesseguete e o refrigerante Moranguinho, 
produzidos pela Fábrica “Lynce”. Surgiram algumas torrefações de café e pequenos 
laticínios. 

A pesca artesanal desenvolvera-se bastante e representava parcela importante da 
economia. Sua relevância no mercado fluminense provinha principalmente da qualidade do 
pescado oferecido. A população envolvida com a atividade tinha vida digna e tranqüila. 
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Na década de 60, as atividades ligadas à Estrada de Ferro seriam importantes para a 
Cidade: os ferroviários eram parcela considerável de mão-de-obra local e importantes 
consumidores urbanos. Apesar disso, o comércio não passava de pequenas “vendas”, lojas, 
armarinhos, farmácias e papelarias, simples e sem variedade. 

O asfaltamento da Rodovia Amaral Peixoto que cortava Macaé pela Rua Direita, levou à 
ampliação do calçamento com paralelepípedos, até então, restrito às ruas mais do centro. O 
perímetro urbano voltava a se expandir. Na década anterior seguira a linha do trem, agora 
se direcionava para Imboassica, no limite sul, direção de Casimiro de Abreu. Abriram-se os 
loteamentos da Praia dos Cavaleiros e da Lagoa de Imboassica. Surgiam novos bairros. 

Em relação à rede educacional, havia cinco escolas e o Ginásio Macaense, com Escola 
Normal e uma escola noturna supletiva. Havia escolas, também, em Bicuda Grande, 
Córrego do Ouro e Sana. Em fins dos anos 60, Quissamã e Carapebus já contavam com 
suas atuais bibliotecas municipais. 

A crise internacional de energia, que acelerou a prospecção de novas reservas petrolíferas 
na década de 70, levou a PETROBRAS ao mar de Macaé. 

Macaé continuava um município rural com a população urbana concentrada na sede. Ainda 
vivia economicamente da cana e da pesca artesanal. A indústria não se ampliara e nem o 
turismo, com elevado potencial, não se implantara. O principal contingente de mão-de-obra 
aproveitada localmente, muito rudimentar, movia-se entre Campos e Cabo Frio, ao ritmo da 
lavoura. No período do corte da cana as fazendas de Campos e Macaé recebiam esta 
massa populacional para emprego garantido. Na entressafra, as salinas de Cabo Frio a 
recebiam. 

A Companhia Engenho Central de Quissamã conservava sua importância. O Distrito de 
Quissamã, embora distante da sede, constituía-se o pólo econômico de Macaé. Apesar da 
tradição em termos do mercado nacional dos artefatos de lã produzidos pela Indústria 
Bariloche e do destaque no setor de bebidas da Fábrica Lynce, a economia macaense 
permanecia ligada à cana e ao açúcar. Nem a indústria, nem a pesca, apesar de afamada 
no litoral fluminense, nem o turismo, tão promissor, representavam alavancas 
suficientemente fortes para o desenvolvimento do Município. 

A infra-estrutura básica do Município era bastante insatisfatória. Não existia hospital público, 
por exemplo, e a Casa de Caridade São João Batista de Macaé concentrava todo o 
atendimento médico da região. Macaé precisava da criação, não só de maiores chances 
para desenvolvimento, mas também de uma melhor estruturação social básica (Faulhauber, 
1992). 

A escolha de Macaé para sediar o terminal de apoio às atividades das plataformas da 
PETROBRAS e o Distrito de Produção do Sudeste, com certeza, levou à população 
expectativas com relação à chegada da estatal e seu próprio desenvolvimento futuro. 

2.3.2. – Características culturais 

Desde a pré-história, as terras litorâneas do Estado do Rio de Janeiro foram freqüentadas 
ou ocupadas temporariamente por grupos nômades, tendo esta ocupação aproximadamente 
8000 BP. Pesquisas científicas ali realizadas, analisando restos arqueológicos (sambaquís) 
encontrados em vários pontos do litoral brasileiro, sugerem que esta ocupação deu-se, na 
região, inicialmente numa pequena ilha rochosa, denominada Morro dos Índios, na atual 
barra da Laguna de Araruama, às margens do canal de Itajuru, onde foram identificados 
fósseis de um grupo nômade. Os estudos realizados no litoral fluminense apontam para sua 
ocupação por populações arqueológicas de três sistemas sócio-culturais: 
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• Tradição Itaipu, fase Macaé, representada pelo Sambaqui do Ury, Macaé (Dias, 1969 e 
1970); 

• Tradição Tupi-guarani atestada no sítio Juturnaiba, em Macaé, e sítio São Miguel do 
Furado, em Quissamã (Heredia et alii, 1989); 

• Tradição Una de povos ceramistas e horticultores, cujos vestígios foram muito alterados 
por populações modernas que os sucederam (Dias, 1987). 

Estas pesquisas arqueológicas afirmam, ainda, que o litoral de Casimiro de Abreu e Rio das 
Ostras foi ocupado por grupos pertencentes à Tradição Tupi-Guarani, formada por 
populações horticultoras pré-históricas, com bastante homogeneidade cultural. Sua principal 
evidência arqueológica é uma cerâmica com decoração geométrica e policrômica, com 
variados tipos de tigelas e urnas que serviam a funções específicas. 

Os sítios pertencentes a esta tradição ceramista são geralmente a céu aberto e de baixa 
percepção na paisagem, possuindo uma camada arqueológica pouco espessa, com 
artefatos e enterramentos surgindo entre 0,30m e 1,00m de profundidade.  

Nas aldeias Tupinambás há freqüentes achados de estruturas cerimoniais compostas por 
tigelas pintadas, colocadas ao lado de urnas, com tampa, de grandes dimensões e com 
decoração plástica, associadas a fogueiras e buracos de estacas, resultado das cerimônias. 
Também são encontradas numerosas peças utilitárias, como tigelas de tamanhos variados e 
fragmentos ósseos. Estes materiais possibilitaram uma datação por Carbono 14 que 
resultou numa aproximação para 1780 BP isto é, 1780 anos antes do presente. Porém, 
achados mais recentes no Município de Araruama, na localidade de Bananeiras, 
evidenciaram datações de 2600 BP, significando que Araruama tem agora o mais antigo 
sítio da Tradição Cerâmica Tupinambá do Brasil. 

O sítio arqueológico mais conhecido na Região da Reserva Biológica União é o Sambaqui 
da Tarioba, localizado dentro da cidade de Rio das Ostras, na Praça São Pedro, no terreno 
de uma antiga casa que hoje abriga a sede da Fundação Rio das Ostras de Cultura. 

O Sambaqui foi encontrado e demarcado em 1967 pelo Instituto de Arqueologia Brasileira – 
IAB, como parte do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas – PRONAPA, sob 
patrocínio do Smithsonian Institution e autorização do Instituto Histórico e Artístico Nacional 
– IPHAN. 

A equipe escolheu para batizar o Sambaqui o nome dado pela população local às primeiras 
conchas encontradas no sítio, uma Anomalocardia conhecida por “tarioba”. 

Desde 1997 a Fundação vem trabalhando com o IAB no sentido da preservação deste sítio. 
Constatou-se que, atualmente, somente a parte do Sambaqui localizada no quintal daquela 
casa permanece em bom estado de conservação, correspondendo a, aproximadamente, 1/3 
do sítio. As sondagens feitas pela equipe de arqueólogos em 1997 “demonstraram que o 
mesmo atinge cerca de 1,40m de profundidade, por mais de 50m de extensão, ocupando 
parte do terreno da Prefeitura em seu eixo maior, junto aos prédios e parte do terreno 
vizinho, preservado também pela Prefeitura” (Trindade, 2004).  

Como resultado da parceria entre o Município de Rio das Ostras e o IAB, surgiu o “Museu 
do Sítio Sambaqui da Tarioba” em 1999, após a análise do material arqueológico 
encontrado no sítio. 

O “Museu do Sítio” preserva e divulga a cultura sambaquiana como patrimônio cultural de 
Rio das Ostras, enfocando sua distribuição espacial, suas características bio-culturais e o 
processo de trabalho arqueológico para obtenção desses conhecimentos. 
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A musealização do Sambaqui da Tarioba constitui uma base experimental para outras 
propostas museográficas, servindo como exemplo para o surgimento de novos museus de 
sítios. 

Outra conseqüência positiva desta parceria foi a descoberta de mais 12 sítios arqueológicos 
em Rio das Ostras, ainda em trabalho de demarcação e tombamento. 

Em relação às pesquisas arqueológicas realizadas no Estado do Rio de Janeiro como um 
todo, não há muitas facilidades a registrar. Devido à necessidade de ampliação das 
pesquisas e novas datações, o material arqueológico coletado tem sido encaminhado ao 
Departamento de Antropologia e Arqueologia do Museu Nacional da UFRJ, para análise. 
Grande parte deste material faz parte do Panorama da Arqueologia Brasileira, em exposição 
permanente no Salão Nobre do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro. 

Quanto às populações nativas do período histórico, segundo historiadores e etnólogos, “os 
povos da família Tupi e os da família Puri (menos conhecidos, mas ocupando grande 
extensão do território do Estado do Rio de Janeiro) foram os que contribuíram, 
decisivamente, para a formação étnica do povo fluminense.” (Programa de Estudos dos 
Povos Indígenas. Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ). 

Afirma-se que nas terras do atual Estado do Rio de Janeiro viveram indígenas falantes de 
pelo menos 20 idiomas diferentes, pertencentes a 4 grandes famílias lingüísticas, entre 
estas, o Tupi e o Puri. 

De acordo com a distribuição aproximada feita pelos pesquisadores da UERJ, falantes da 
família Tupi ou Tupi-Guarani, Tupinambá ou Tamoyo ocupavam as zonas de lagunas e 
enseadas do litoral de Cabo Frio até Angra dos Reis, enquanto que o Guaru ou Guarulho da 
família Puri era falada na Serra dos Órgãos e também nas margens dos Rios Piabanha, 
Paraíba e afluentes, incluindo o Muriaé, com ramificações por Minas Gerais e Espírito 
Santo. 

Nos territórios dos atuais Municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras estes 
seriam os grupos indígenas que ali viviam nos séculos XV e XVI. 

Os Tupis são descritos como “alegres, apaixonados pela música e pela dança. Praticavam a 
agricultura, cultivando mandioca, abóbora, amendoim, feijão, pimenta, tabaco e árvores 
frutíferas. Fabricavam redes com o algodão que plantavam e teciam. Os Tupinambás 
previam as chuvas e as grandes marés, conheciam as relações entre os seres do meio 
ambiente, as propriedades medicinais dos vegetais e selecionavam sementes para a 
melhoria das espécies” (Programa de Estudos dos Povos Indígenas – UERJ). 

“Classificavam o mundo natural com o rigor equivalente ao realizado pelos europeus nos 
campos da Biologia, Botânica e Zoologia” (Bessa e Malheiros, 1997). 

Os Tupis do litoral foram dizimados por epidemias, escravidão e guerras nos séculos XVI e 
XVII. 

Os Puris, como os Goytacás, da região de Campos, ou os Guarulhos, de Casimiro de Abreu, 
eram exímios nadadores, habilíssimos na corrida e na utilização do arco e flecha. Eram 
imbatíveis nas técnicas de rastreamento e da caça, mas não eram bons agricultores. Os 
Puris resistiram até os séculos XVIII e XIX. 

O lingüista Aryon Rodrigues afirma que o legado indígena está presente na língua 
portuguesa falada no Brasil em “46% dos nomes populares de peixes e 35% dos nomes de 
aves”, além de em uma infinidade de topônimos como Araruama, Capivari, Itajuru, Ipuca, 
Itaocara, Tarioba, Itapebussus, Iriri, Jundiá, etc. 
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“As línguas indígenas que deram nomes às coisas guardam informações e saberes, 
funcionando como uma espécie de arquivo. Por isso, é necessário conhecer a contribuição e 
entender como viviam os povos que as falavam, para que a nossa sociedade possa se 
apropriar, de forma inteligente, da experiência milenar arquivada nessas línguas” (Bessa e 
Malheiros, 1997). 

Com a presença européia e africana, novas características culturais vieram amalgamar-se 
nesses territórios que se foram construindo. Povos desapareceram pelos mais diversos 
motivos, mas suas marcas culturais ficaram impressas na língua falada, nas tradições 
cultivadas, nas construções, nos hábitos e costumes locais. 

O Município de Casimiro de Abreu, como vimos, originou-se da Aldeia Sacra Família de 
Ipuca, um “descimento” de índios Guarulho (Família Puri). Este passado ainda pode ser 
reconhecido nos hábitos cotidianos do povo, como o gosto pela farinha de mandioca, no 
conhecimento das ervas medicinais, na pesca, na agricultura de coivara, no “vício da caça”, 
no contato com a natureza. 

Os portugueses legaram aos casimirenses sua religiosidade festiva, a bacalhoada, o gosto 
pelo vinho e o apego ao ouro.  

Os suíços, descidos de Cantagalo e de Nova Friburgo, trouxeram seus fornos caseiros, seus 
pães de raízes, geléias e tortas de frutas. Os negros, amplamente miscigenados, podem ser 
adivinhados nos seus cultos e crenças afro-brasileiros, praticados mesmo pelos católicos 
mais fervorosos, na ginga do Carnaval, na capoeira, na feijoada e na cachaça. 

Casimiro de Abreu mantém suas características culturais preservando construções 
históricas de vários portes e épocas, além de espaços e grupos culturais. Podemos citar a 
Casa de Cultura Estação Casimiro de Abreu, o Museu Casimiro de Abreu (em Barra de São 
João) e a Biblioteca Farias Brito, como espaços de preservação e divulgação da cultura 
local. Também a Sociedade Musical Santa Secília, a Sociedade Musical Casimiro de Abreu, 
a Folia de Reis Estrela D´Alva do Oriente e o Bloco dos Gaviões devem ser citados como 
Grupos Culturais que contribuem para a manutenção das tradições locais. 

Além dessas, há numerosas construções espalhadas na cidade, residências populares que 
guardam características de outras épocas, até coloniais. 

O Município de Rio de Ostras, emancipado em 1992, também vem se empenhando no 
resgate cultural local e na conservação do patrimônio histórico riostrense. O Projeto 
Memória, implantado em 1997 pela Fundação Rio das Ostras de Cultura, tem por objetivo o 
resgate da identidade cultural e da cidadania da população natural do município.  

O Projeto Memória tem gerado “frutos que se expandiram na Literatura, Teatro, Música, 
Dança, Artes Plásticas e Artesanato, Documentários Áudio-Visuais, Memória Documental e 
Fotográfica e na criação do Centro de Memória Documental do Município e Patrimônio 
Histórico Cultural.”  

Em Macaé, apesar do acelerado processo de crescimento e modernização urbana, 
inúmeras marcas deixadas por sua trajetória histórico-cultural permanecem como signos da 
identidade macaense. Macaé preserva, até mesmo como atrações turísticas, marcos 
arquitetônicos como o Solar Monte Elísio, o Forte Marechal Hermes, o Palácio dos Urubus, 
o Solar dos Melos (Fundação Macaé de Cultura), a Sociedade Musical Lyra dos 
Conspiradores, a Sociedade Musical Nova Aurora, as ruínas do Farol de Imbetiba (Farol 
Velho) e a Igreja de Sant’Anna, entre outros. Também são mantidos eventos populares 
tradicionais, como a Via Sacra de Macaé, a Festa de Nossa Senhora de Fátima, a Festa de 
Santo Antonio (no distrito de Glicério), a Festa de Nossa Senhora das Neves (em Córrego 
do Ouro), a Festa dos Óleos de São Bartolomeu, a Festa de Sant’Anna, a Festa e Procissão 
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de São Pedro (no Mercado de Peixe, em Imbetiba) e a Festa da Banana (no distrito de 
Sana), além de festividades mais atuais como Ano Novo e Carnaval. 

 

2.4. – Uso e ocupação da terra e problemas ambientais decorrentes 

2.4.1. – Uso e cobertura do solo na Região da RB 

A Fundação Centro de Dados Estatísticos do Rio de Janeiro – CIDE, no ano de 2001, ao 
realizar a revisão do produto IQM Verde (Índice de Qualidade Ambiental Municipal) 
identificou por sensoriamento remoto os diferentes usos/coberturas da terra para o Estado 
como um todo e para cada município em particular. Segundo este levantamento, o que 
predomina no conjunto do Estado é o uso agrícola, principalmente “Campo/Pastagem” com 
cerca de 49,40% em 58,88% do tipo de uso. Quanto às coberturas vegetais, incluindo as 
classes “Formações Florestais”, “Formações Pioneiras” e “Vegetação Secundária”, ocupa 
31,73% da área do Estado, predominando este ultimo tipo, com 18,45%. 

A classe “área urbana” representa 6,26% do Estado, e aparece concentrada, principalmente, 
nas conurbações da Região Metropolitana do Rio de Janeiro enquanto que na Região da 
UC, esta percentagem de cobertura chega a 5,52%, concentrada na cidade de Rio das 
Ostras. Estas observações estão dispostas no QUADRO 2.6, a seguir. 

QUADRO 2.6 – Porcentagem de Uso/Cobertura da Terra 
Classes de  

Uso/Cobertura 
Casimiro de 

Abreu 
Rio das 
Ostras 

Macaé Região 
da UC 

Estado do Rio 
de Janeiro 

Formações Florestais 
Formações Pioneiras 
Vegetação Secundária 
Área Urbana 
Área Agrícola 
Campo / Pastagem 
Áreas Degradadas 
Corpos d’Água 
Afloram. Rochosos 
Outros 

6,43
1,02

30,72
1,59

15,93
43,87
0,00
0,37
0,00
0,07

0,00
1,56

17,77
12,80
5,62

61,00
0,00
0,73
0,00
0,52

0,36
0,59

36,45
2,17

14,61
44,75
0,00
1,00
0,01
0,07

2,26 
1,05 

28,31 
5,52 

12,05 
49,87 
0,00 
0,70 
0,00 
0,22 

9,64
3,64

18,45
6,26
9,48

49,40
0,33
2,10
0,39
0,31

FONTE: Fundação Centro de Dados e Estatística – CIDE. IQM Verde-II. 2001. 

O conjunto de municípios que integram a Região da Reserva Biológica União acompanha a 
tendência observada para o Estado (GRÁFICO 2.3), com 61,92% da área com uso agrícola, 
incluindo lavouras (12,05%) e campos/pastagens (49,87%), com predominância deste último 
tipo. Em relação à cobertura florestal, esta representa 31,63% no total, sendo que 28,31% 
correspondem à vegetação secundária e somente 2,26% a formações florestais 
(GRÁFICO 2.3). 
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GRÁFICO 2.3 – Uso/Cobertura da Terra na Região da UC 
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O conjunto de municípios considerados como Região da UC apresenta situação semelhante 
ao total do Estado do Rio de Janeiro (QUADRO 2.6), cabendo destaque para algumas 
peculiaridades no âmbito municipal. 

Comparando os três municípios entre si, chama a atenção o tamanho da área de 
campos/pastagens em Rio das Ostras, ultrapassando os 60% da superfície municipal (61%). 
Do mesmo modo, a área urbana destaca-se com 12,80%, contra 2,17% de Macaé e 1,59% 
de Casimiro de Abreu (GRÁFICO 2.4). 

Em relação à cobertura vegetal, para os três municípios há predominância do tipo 
“Vegetação Secundária”, destacando-se os municípios de Macaé, com 36,45% e Casimiro 
de Abreu, com 30,72%, enquanto que Rio das Ostras apresenta 17,77%. 

No tipo Formações Florestais, a maior percentagem de cobertura está em Casimiro de 
Abreu, correspondendo, em grande parte, à Unidade de Conservação. No Município 
também são encontradas algumas RPPN’s, além de manguezais na zona litorânea. Quanto 
aos municípios de Macaé e Rio das Ostras, além da cobertura florestal representada pela 
Reserva Biológica União, cabe registrar a presença de outras unidades de conservação na 
zona litorânea (PN Jurubatiba, ARIE de Itapebussus e APA da Lagoa Iriri) e na região 
serrana de Macaé (APA do Sana, PNM Fazenda Atalaia e algumas RPPN’s). 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União  Encarte 2 – Análise da Região da UC 
 

 
 Maio / 2008 E2 - 72 

GRÁFICO 2.4 – Uso/Cobertura da terra, segundo os municípios 
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2.4.2. – Uso do Solo na Zona de Amortecimento proposta para a RB 

Na FIGURA 2.16 está apresentada a distribuição das classes de uso do solo identificadas 
na Zona de Amortecimento proposta para a RB. Esta distribuição evidencia que o uso do 
solo predominante é a pastagem, naturais e artificiais, ocupando uma área de 44,4% da 
Zona de Amortecimento proposta. Os resultados da área de ocorrência de cada classe e a 
porcentagem da área da Zona de Amortecimento proposta, encontram-se no QUADRO 2.7, 
seguindo a tendência observada nos dados do CIDE apresentados para os municípios. 

QUADRO 2.7 – Uso do Solo na Zona de Amortecimento proposta para a RB 
CLASSE HECTARES PERCENTEGEM
Vegetação 30733,39 51,3  
Pastagem 26615,79 44,4  
Brejo/Área Úmida com Vegetação 12,10 0,0  
Área Úmida sem Vegetação 136,61 0,2  
Área Urbana 173,13 0,3  
Área Agrícola 1993,74 3,3  
Rocha Exposta 276,94 0,5  
Total 59941,70 100,0  
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FIGURA 2.16 – Mapa Temático de Uso do Solo com a proposta da ZA 
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2.4.3. – Principais atividades econômicas 

Praticados há quatro séculos, o extrativismo florestal e a agropecuária marcam, até o 
presente, a paisagem da Região da UC com pastos, remanescentes florestais e fragmentos 
secundários. As atividades tradicionais continuam sendo praticadas, permanecendo a 
agropecuária como uma das principais atividades econômicas nos municípios em questão.  

Em Casimiro de Abreu a economia está baseada na agropecuária e no turismo, devendo-se 
considerar, também, a pesca litorânea. Em Rio das Ostras, a pequena expressão da 
agropecuária não a exclui totalmente da economia municipal, mais voltada para a prestação 
de serviços (bancos, hotelaria, construção civil), turismo e pesca. Quanto à Macaé, as 
atividades econômicas principais são a pecuária, a pesca e a exploração de petróleo e gás 
na Bacia de Campos. 

Atividades agropecuárias 

Segundo dados disponíveis no Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro, Versão 
2004 (Fundação CIDE), a área ocupada pelas terras agrícolas da Região da Reserva 
Biológica União apresenta-se concentrada em propriedades consideradas de médio porte, 
entre 100 e 1000ha (50,4% da área), embora as grandes propriedades, com mais de 
1000ha, detenham 32% da área em menos de 2% dos estabelecimentos agrícolas 
(QUADRO 2.8). 

QUADRO 2.8 – Número de estabelecimentos agrícolas, segundo classes de tamanho 
de área 

TOTAL menos de 10ha De 10 a menos de 
100ha 

de 100 a menos 
de 1000ha 

De 1000 a mais 
de 1000ha  

Nº Nº Área Nº Área Nº Área Nº Área 
Estado RJ 53680 28439 98055 20005 681970 5011 1261973 200 374306
Casimiro de Abreu 239 66 394 112 4261 56 18064 5 16606
Rio das Ostras 141 59 205 61 1714 17 5587 4 10488
Macaé 973 204 1576 541 20334 213 61584 15 27265
Região da UC 1353 329 2175 714 26309 286 85235 24 54359

FONTE: Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro. Fundação CIDE. 2004. 

Na Região da UC, 77% dos estabelecimentos correspondem às propriedades com menos 
de 10ha (1,3% da área) e àquelas entre 10 e 100ha (15,6% da área). Os GRÁFICOS 2.5 e 
2.6 permitem visualizar a relação entre número de estabelecimentos agrícolas e tamanho da 
área ocupada, segundo as classes de tamanho das propriedades: observa-se que poucos 
proprietários detêm a maior parte da área agrícola. 
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GRÁFICO 2.5 – Porcentagem de área da Região da UC, por classe de tamanho dos 
estabelecimentos 
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GRÁFICO 2.6 – Porcentagem de estabelecimentos agrícolas por classe de tamanho 
da área 
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Considerando individualmente cada um dos municípios que integram a Região da UC 
(QUADRO 2.8), nota-se que as grandes propriedades estão principalmente em Casimiro de 
Abreu e Rio das Ostras. Já em Macaé, predominam as pequenas e médias propriedades  
(GRÁFICOS 2.7 e 2.8). 

Devemos esclarecer que as propriedades com menos de 10ha correspondem a pequenos 
sítios, em geral usados nas férias ou em fins de semana, sendo numerosos na parte serrana 
de Macaé e Casimiro de Abreu. Poderiam ser denominados mini-propriedades agrícolas, 
pois quase todos mantêm uma produção mínima para consumo próprio e eventualmente 
alguma venda no local. 
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Quanto às propriedades com áreas de 10 a 100ha são consideradas pequenas 
propriedades agrícolas, correspondendo aos pequenos agricultores familiares e assentados 
rurais. São numerosos em todos os municípios, mas se destacam em Macaé e Casimiro de 
Abreu. Destes estabelecimentos provêm a produção de leite e os produtos das lavouras e 
horticultura da região. 

GRÁFICO 2.7 – Percentagem de estabelecimentos agrícolas por classe de tamanho 
de área 
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GRÁFICO 2.8 – Percentagem de área municipal por classe de tamanho dos 
estabelecimentos 
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Analisados em relação às condições dos produtores, a maioria dos estabelecimentos 
agrícolas é de responsabilidade do proprietário, havendo poucos arrendatários e parceiros, 
além de alguns ocupantes (QUADRO 2.9). 
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QUADRO 2.9 – Estabelecimentos segundo as condições do produtor 

Casimiro de Abreu Rio das Ostras Macaé 
Condições do Produtor 

Nº Área (ha) Nº Área (ha) Nº Área (ha) 
Proprietário 198 38838 116 17550 928 107973
Arrendatário 3 174 2 219 17 1860

Parceiro  26 192 0 0 9 434
Ocupante 12 120 23 224 19 494

Total 239 39324 141 17993 973 110761

FONTE: Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro. Fundação CIDE. 2004 

Considerando como um todo, a área rural da Região da UC é utilizada principalmente como 
pastagens naturais e artificiais. Mas, em muitas das propriedades há áreas de matas nativas 
remanescentes, além de matas plantadas por reflorestamento induzido ou espontâneo 
(QUADRO 2.10). 

QUADRO 2.10 – Utilização das terras agrícolas 
Casimiro de Abreu Rio das Ostras Macaé Modo de Utilização Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

Lavouras  3322 8,4 442 2,4 12246 11,1
Pastagens 25303 64,3 11975 66,5 73929 66,7

Matas 9453 24,0 4858 27,0 17974 16,2
Não utilizadas 667 1,7 245 1,4 2050 1,8

Não aproveitáveis 580 1,6 473 2,7 4561 4,2
Total 39325 100 17993 100 110760 100

FONTE: Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro. Fundação CIDE. 2004 
NOTA: Lavouras Permanentes e Temporárias: Pastagens Naturais e Artificiais e Matas Nativas e Plantadas 

Nos Municípios de Macaé e Casimiro de Abreu as áreas de lavouras são maiores do que em 
Rio das Ostras. Por outro lado, em Macaé e Rio das Ostras, as áreas não aproveitáveis 
chamam a atenção com 4,2% e 2,7%, respectivamente. 

A mão-de-obra empregada nos estabelecimentos agrícolas é constituída principalmente por 
homens, chegando este contingente a 81,6% do total em Casimiro de Abreu. 

Em Rio das Ostras, mais de 12% dos empregados rurais constitui-se de menores de 14 
anos, sendo 7,1% do sexo masculino e 5,2% do feminino. Também em Macaé esta 
percentagem de menores é alta, chegando a 7,7%, com 4.0% do sexo masculino e 3,7% do 
feminino (QUADRO 2.11). Estas informações referem-se apenas à mão-de-obra 
empregada, não incluindo os agricultores familiares que envolvem os próprios parentes no 
trabalho agrícola, sem configurar uma situação empregatícia formal. 

QUADRO 2.11 – Pessoal Empregado nos Estabelecimentos Agrícolas 
Casimiro de Abreu Rio das Ostras Macaé Número de Pessoas Nº % Nº % Nº % 

HOMENS 786 81,6 537 69,4 2840 77,1
>de 14 anos 14 1,5 55 7,1 147 4,0
MULHERES 150 15,6 142 18,3 561 15,2
>de 14 anos 13 1,3 40 5,2 136 3,7

Total 963 100 774 100 3684 100

FONTE: Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro. Fundação CIDE. 2004 

Em relação à utilização de recursos de apoio à produção rural, o QUADRO 2.12 a seguir, 
registra as declarações feitas pelos proprietários ou responsáveis pelos estabelecimentos 
agrícolas da região. 
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QUADRO 2.12 – Estabelecimentos agrícolas, segundo recursos de produção 
declarados 

Casimiro de Abreu Rio das Ostras Macaé Recurso Declarado Nº % Nº % Nº % 
Assistência Técnica 66 28,0 66 47,0 627 64,0
Adubos e Corretivos 113 47,0 93 66,0 353 36,0

Controle de Pragas e Doenças 164 69,0 104 73,7 885 90,0
Conservação do Solo 21 9,0 11 8,0 50 5,0

Irrigação 9 4,0 7 5,0 20 2,0
Energia Elétrica 181 76,0 113 80,0 602 62,0

Nº de Estabelecimentos 239   141   973   

FONTE: Anuário Estatistico do Estado do Rio de Janeiro. Fundação CIDE. 2004. 

O recurso Assistência Técnica é usado em 64% dos estabelecimentos do Município de 
Macaé, enquanto menos de 50% dos estabelecimentos dos outros dois municípios contam 
com este recurso. 

Ainda em Macaé, 36% das propriedades usam Adubos e Corretivos e 90% controlam 
Pragas e Doenças. No entanto, apenas 5% fazem Conservação do Solo. 

Em Rio das Ostras, 47% dos estabelecimentos contam com Assistência Técnica. Quanto a 
Adubos e Corretivos, 66% das propriedades fazem uso e 73,7% controlam Pragas e 
Doenças. 

Casimiro de Abreu é o município onde se verifica a maior percentagem de propriedades 
fazendo Conservação do Solo: 9,0%. Com pouca Assistência Técnica declarada – 28%, 
fazem uso de Adubo e Corretivos 47% dos estabelecimentos e 69% controlam Pragas e 
Doenças.  

Em todos os Municípios a prática da irrigação não é muito freqüente. 

Em Rio das Ostras há fornecimento de energia elétrica a 80% das propriedades rurais e, de 
modo surpreendente, apenas 62% das propriedades em Macaé contam com este recurso. 

O valor da produção rural na Região da Reserva Biológica União pode ser avaliada no 
QUADRO 2.13, a seguir. 

QUADRO 2.13 – Valor da produção Animal e Vegetal (em 1000 reais) 
  Casimiro de Abreu Rio das Ostras Macaé 
Valor Total 3510 1072 12879
Produção Vegetal Total 1485 327 3718
Produção das Lavouras 1477 292 3678
Produção Animal Total 2025 745 9161
Animais de Grande Porte 1932 693 9052

FONTE: Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro. Fundação CIDE. 2004 

Em todos os Municípios mais da metade deste valor é proveniente da produção animal, 
sendo que mais de 90% referem-se à produção de animais de grande porte: bovinos e 
eqüinos. 

A região mantém rebanhos de bovinos, eqüinos, suínos e aves, com ênfase no rebanho 
bovino (QUADRO 2.14). 
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QUADRO 2.14 – Efetivos dos rebanhos nos Municípios 

 Bovinos Eqüinos Suínos Aves 
Casimiro de Abreu 82642 1012 455 6637
Rio das Ostras 14324 564 686 2738
Macaé 89408 3416 1824 12565

FONTE: Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro. Fundação CIDE. 2004 

De acordo com informações atualizadas pela prefeitura de Macaé, o rebanho bovino do 
município é o 2º maior do Estado, com cerca de 98000 cabeças e produzindo 50 mil litros de 
leite diários, abastecendo o mercado local e regional. 

Também em Casimiro de Abreu há significativa produção leiteira. Em ambos os Municípios 
há cooperativas e laticínios que operam a produção leiteira. 

Em geral, a maior parte dos rebanhos das grandes propriedades é de gado de corte, 
enquanto que o gado leiteiro é mantido nas pequenas e médias propriedades, mais voltadas 
para a agricultura familiar. 

Quanto à produção vegetal, as maiores percentagens do valor apurado devem-se às 
lavouras (QUADRO 2.13). Em Casimiro de Abreu e Macaé, estas percentagens chegam a 
99,8% e 98,9%, respectivamente. Em Rio das Ostras, onde a atividade agrícola não é tão 
importante, chega a 89,3%.  

A Região da UC é produtora de feijão, aipim, inhame, quiabo, jiló, coco-da-baìa e banana. 
Algumas poucas propriedades também produzem maxixe, pimentão, tomate, repolho, 
alface, laranja e limão. 

Em Rio das Ostras também há produção de cana-de-açúcar que, segundo informações da 
Emater-RJ, com base em dados de 2001, apresentava a melhor produtividade (Kg/ha) da 
Região das Baixadas Litorâneas, onde o Município se inclui. (QUADRO 2.15). 

QUADRO 2.15 – Produção Canavieira 

Região das Baixadas Litorâneas Produção (±) Área Colhida (ha) Produtividade 
(Kg/ha) 

Araruama 97.600 3.050 32.000
Cabo Frio 109.200 2.600 42.000

Rio das Ostras 7.000 140 50.000
Saquarema 1.120 25 40.000

FONTE: Emater-RJ – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro 

Em relação às atividades florestais, em Casimiro de Abreu a Secretaria de Agricultura e 
Pesca mantém uma unidade de produção de mudas para reflorestamento. Há interação com 
a Associação Mico-Leão-Dourado, a qual desenvolve projeto de extensão junto aos 
assentamentos rurais, estimulando o replantio de mata ciliar na região do entorno das 
Reservas Biológicas de Poço das Antas e União. Dentro do perímetro urbano da sede 
municipal estas mudas também são usadas na arborização urbana. A Secretaria promove 
um “curso de paisagismo” para jovens entre 14 e 17 anos, que se encarregam da 
manutenção das praças e demais logradouros. 

Em Macaé, o Horto Municipal produz mudas para arborização urbana e a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente pretende desenvolver projeto participativo para a criação de 
corredores ecológicos entre a RB União, o PNM Fazenda Atalaia e a área de reserva legal 
do Assentamento Bendizia. 
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Em Rio das Ostras e Macaé há projetos em desenvolvimento para a recuperação de 
manguezais. 

Atividade Pesqueira e outras 

A piscicultura é uma atividade em crescimento na região, embora inexistam dados oficiais 
sobre a produção. 

Na Região da Reserva Biológica União, há criação de peixes para pesque-pague, de 
camarão da Malásia e de rãs, mas, aparentemente, ainda não são muito expressivas, pois 
os órgãos oficiais não as mencionam ou registram suas produções. 

A Secretaria de Agricultura e Pesca de Casimiro de Abreu, em parceria com o IBAMA, 
desenvolve trabalho de recuperação da ictiofauna da Bacia do Rio São João. Peixes 
característicos da bacia são reproduzidos em tanques para posterior reintrodução no 
ambiente natural. O projeto envolve produtores rurais que mantêm tanques em suas 
propriedades para desenvolvimento de alevinos. Os espécimes adultos são utilizados na 
reprodução e em parte são adquiridos pela Prefeitura para utilização na merenda escolar. 

No Município de Casimiro de Abreu, a pesca em águas interiores, como na represa de 
Juturnaíba e no rio São João, é largamente praticada pelas populações locais.  

Em Barra de São João (Casimiro de Abreu) e em Rio das Ostras há pesca artesanal 
litorânea e coleta de caranguejos e ostras nos manguezais dos rios São João e das Ostras. 

Macaé, que no passado teve na pesca sua principal atividade econômica, ainda hoje se 
destaca na produção pesqueira. Cerca de 15 mil pessoas dependem diretamente da 
atividade, atuando em aproximadamente 500 barcos. No Terminal Pesqueiro de Imbetiba 
desembarcam em média 50 toneladas por mês, incluindo espécies nobres como badejo, 
enchova, garoupa e olhete, além de camarão e outros peixes. 

A produção pesqueira de Macaé abastece o Rio de Janeiro e mais 12 estados, além de ser 
exportada para países europeus e para os Estados Unidos da América. 

Por sua importância e pela proximidade com a Base de Exploração do Sudeste, mantida 
pela PETROBRAS em Imbetiba, Macaé foi a primeira cidade do país a receber o Programa 
Nacional Óleo Diesel para a Pesca. Desde maio de 2005, Macaé conta com o primeiro posto 
de combustível a integrar a rede do programa, o Posto Pontal Petro, localizado no Mercado 
de Peixes. 

Atividade Petrolífera 

Os municípios que constituem a Região da Reserva Biológica União localizam-se na área de 
influência da Bacia Oceânica de Campos. De acordo com estudo recente do SEBRAE 
(Britto, 2004) enfocando o conceito de “Arranjos Produtivos Locais” (APLs), foi identificado 
em Macaé um APL no setor de petróleo. Este APL foi considerado o maior do Estado, com 
influência sobre Rio das Ostras, Carapebus, Quissamã e Campos dos Goytacazes. 

Por Arranjo Produtivo Local entende-se a aglomeração espacial de agentes econômicos, 
políticos e sociais com interesses em atividades produtivas que tenham vínculo e 
interdependência. 

Na Bacia Oceânica de Campos encontram-se 38 campos offshore em operação, com 1814 
poços de óleo e gás, 37 plataformas de produção, fixas e móveis, e quase 4 mil quilômetros 
de dutos submarinos. Além das atividades de extração e serviços relacionados, devem ser 
destacadas as atividades de fabricação de estruturas metálicas, máquinas e equipamentos, 
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construção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes, montagens industriais e 
instalações e atividades de logística de transporte. 

Em decorrência da presença de empresas de apoio à exploração de óleo e gás, ganham 
importância, principalmente em Macaé e Rio das Ostras, as atividades de prestação de 
serviços, transporte, comércio varejista e atacadista e comunicação, com grande incremento 
da telefonia fixa. 

Outra atividade bastante favorecida pela exploração de petróleo, nos três municípios da 
Região da UC, é a construção civil, pelo aumento da demanda por residências fixas e de 
veraneio. 

Em Macaé, em parceria firmada entre o Governo do Estado, a Universidade Estadual do 
Norte Fluminense – UENF e a Prefeitura Municipal, foi criado o Laboratório de Engenharia 
do Petróleo – LENEP, uma unidade de referência na América do Sul em tecnologia de 
Petróleo. 

Macaé também sedia a feira internacional Brasil Offshore, que reuniu em 2005 quase 500 
empresas do setor petrolífero, representando 50 países. O evento é anual e se realiza no 
Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, construído em uma área de 110 mil 
metros quadrados, no bairro de São José do Barreto. 

Atividade Turística 

A partir das décadas de 60 e 70, com a abertura da rodovia RJ-106 e a construção da Ponte 
Rio – Niterói, as atividades turísticas passaram a estar no alvo dos interesses econômicos 
na Região dos Lagos e na Baixadas Fluminenses. Os Distritos de Barra de São João e Rio 
das Ostras, no Município de Casimiro de Abreu, e, de certo modo, também o de Macaé, 
foram envolvidos pelo turismo, cada vez mais forte em Cabo Frio, Arraial do Cabo e 
Armação de Búzios. 

Atualmente, a atividade tem grande interesse econômico no Estado do Rio de Janeiro, tendo 
sido identificados pelo SEBRAE quatro APLs no setor, concentrados em Arraial do Cabo, 
Cabo frio, Armação de Búzios e Rio das Ostras, com área de influência em Maricá, 
Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Casimiro de Abreu.  

Dotada de belezas naturais, tanto litorâneas quanto serranas, com bonitas paisagens, boas 
praias e rios encachoeirados que descem das áreas serranas, a Região da Reserva 
Biológica União tem potencial para desenvolvimento turístico ainda pouco explorado. Do 
mesmo modo, embora hajam pontos de atração histórico-culturais nos três municípios em 
questão, são pouco divulgados e explorados turisticamente.  

Considerando o conjunto de atividades ligadas ao setor de turismo, podemos afirmar que, 
embora ainda possa ser mais desenvolvido, este é um dos setores que vem oferecendo 
vagas no mercado de trabalho para as populações locais. 

No QUADRO 2.16 a seguir, exibimos os dados oficiais sobre o setor, constantes no 
Ministério do Trabalho e Emprego. Considerando o tamanho das populações municipais 
registrado pelo Censo – IBGE 2000, verifica-se que no Município de Macaé, cerca de 2% da 
população estão empregados em atividades ligadas ao setor, principalmente no transporte 
não urbano de passageiros. Em Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, esta percentagem não 
chega a 1%, sendo que, enquanto em Rio das Ostras as vagas são principalmente para 
hotéis e demais alojamentos, em Casimiro de Abreu, as atividades que mais geram 
empregos estão relacionadas a restaurantes e estabelecimentos de bebidas e refeições. 
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QUADRO 2.16 – Nº de empregados por atividade econômica no setor de turismo 

Atividades Casimiro 
de Abreu 

Rio das 
Ostras Macaé 

Estabelecimentos Hoteleiros 14 106 445
Outros Alojamentos 6 30 11
Restaurantes e Estabelecimentos. de Bebida,com serviço completo 142 24 381
Transporte Rodoviário de Passageiros Regular Urbano 0 30 313
Transporte Rodoviário de Passageiros Regular Não Urbano 5 24 688
Transporte Rodoviário de Passageiros Não Regular  0 0 191
Transporte Aéreo Regular 0 0 11
Transporte Aéreo Não Regular 0 0 306
Atividades Auxiliares aos transportes terrestres 0 0 31
Atividades Auxiliares aos transportes aquaviários 0 0 147
Atividades Auxiliares aos transportes aéreos 0 0 117
Atividades de Agências de Viagens 0 0 31
Aluguel de Automóveis 0 1 21
Aluguel de outros tipos de transportes terrestres 0 1 4
TOTAL DE EMPREGADOS 167 316 2697

FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. 2004 

Segundo o QUADRO 2.16, parece claro que, oficialmente, não se configura, ainda, um setor 
turístico bem estabelecido na Região da UC. As atividades econômicas entendidas como 
turísticas estão somente esboçadas, sendo muito mais dependentes da atividade petrolífera 
(observar os dados de Macaé) do que exatamente do turismo. 

2.4.4. – Planos Governamentais Federais, Estaduais e Municipais e Empreendimentos 
Privados existentes na Região da UC. 

♦ Criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN’s e implantação de 
corredores florestais na Região da UC 

Na Região das Reservas Biológicas de Poço das Antas e União, já foram criadas várias 
RPPN’s. Além destas reservas já criadas, tramitam no ICMBio diversos processos de 
criação de aproximadamente 12 novas reservas, que protegerão áreas de grande 
importância como o Morro São João (Casimiro de Abreu), ajudando na criação de 
corredores florestais para espécies em extinção. Estas ações vêm sendo implementadas 
através de esforços conjuntos da Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD), do ICMBio, com 
o apoio das Prefeituras Municipais e outras entidades localizadas no Estado, como a 
Associação do Patrimônio Natural/ RJ (APN).  

Outro programa de incentivo à criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural para 
a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica foi criado em fevereiro de 2003, com o 
apoio da Aliança para a Conservação da Mata Atlântica – formada pela Conservation 
International do Brasil, pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Critical Ecosystem 
Partnership Fund (CEPF). Entre outros objetivos, este programa pretende contribuir para a 
consolidação de corredores de biodiversidade, neste bioma.  

Ao lado dos esforços para a criação de RPPN’s no Estado e na Região das Reservas 
Biológicas de Poço das Antas e União, vêm sendo implementadas ações para promover a 
integração de Unidades de Conservação, ou, simplesmente, a conectividade de fragmentos 
florestais isolados, em áreas que foram intensamente degradadas, localizadas 
principalmente em propriedades particulares. Estas iniciativas partiram da Associação Mico- 
Leão-Dourado, do IBAMA/ICMBio, com o apoio das Prefeituras Municipais e outras 
entidades, como o WWF- Brasil, objetivando implantar corredores florestais ligando 
fragmentos entre as UCs e as propriedades agrícolas do entorno. 
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♦ Incentivos ao ecoturismo regional 

A AMLD criou o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Regional do Ecoturismo, o qual 
recebe o apoio de pequenos comerciantes, donos de pousadas, artesãos, lideranças 
comunitárias, proprietários rurais e governos locais. Este programa foi criado com o 
propósito de servir como uma alternativa de desenvolvimento para a região, de ocorrência 
do mico-leão-dourado. Proprietários de terras na região estão interessados em transformar 
parte de suas propriedades em RPPN’s vislumbrando a exploração do turismo.  

As atividades programadas para ecoturismo envolvem visitas às propriedades onde existem 
grupos de micos reintroduzidos, através do Programa de Reintrodução da AMLD. 

Em Casimiro de Abreu está sendo elaborado o Planejamento Estratégico para Ecoturismo, 
em parceria com o SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Secretaria 
Municipal de Turismo e Lazer e Secretaria de Agricultura e Pesca. Para viabilizar a 
atividade, estão sendo implementadas algumas ações, como a sinalização das áreas 
turísticas e a melhoria da infra-estrutura.  

Além desta iniciativa, existe um projeto de transformação da estrada RJ-142 (SerraMar -
Casimiro de Abreu / Lumiar) em estrada ecoturística, coordenado pela Prefeitura de 
Casimiro de Abreu. No quiosque Serramar podem ser obtidas informações turísticas sobre a 
região, com exposição de fotos e artesanato local (SMAP,2003). 

Ainda em Casimiro de Abreu, uma parceria entre Associação Brasilera de Turismo Rural 
(ABRATURR-RJ), Secretarias de Agricultura e Pesca e de Turismo e Lazer da Prefeitura de 
Casimiro de Abreu, Associação Ecológica e Turistica Caminhos do Poeta (Aecoltur) e Clube 
do Cavalo resultou na promoção do “Circuito Turistico Ecologico, Rural e de Aventura 
Caminhos do Poeta”. Por iniciativa desta parceria foi lançada, em 2006, a primeira etapa 
estadual de trilhas eqüetres, na região serrana do município.  

O Município de Rio das Ostras, através da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e 
Comércio, em parceria com o SEBRAE-RJ, a EMATER e a Organização Civil Movimento 
Ecológico de Rio das Ostras (MERO) criou o Circuito Eco-Rural de Rio das Ostras, 
buscando promover, além da preservação ambiental e do turismo sustentável, a inclusão 
social e o fortalecimento da agricultura familiar. Segundo a Prefeitura, o Circuito Eco-Rural 
oferece aos visitantes áreas de lazer, pousadas, pesque-solte, passeios por trilhas 
ecológicas, restaurantes com comida típica, arvorismo, haras, criação de diversos animais 
de fazenda e a feirinha que oferece produtos como geléias, biscoitos caseiros, queijos, 
artesanato local, licores e pimentas. A Secretaria de Turismo prepara-se para agregar a este 
circuito uma Trilha Eqüestre. 

♦ Gestão dos Recursos Hídricos  

Na Região da Reserva foram criados dois consórcios para gestão ambiental dos recursos 
hídricos e os mesmos fazem parte do Conselho Consultivo da RB União –  CONCRUNI.  

O Consórcio para a Gestão Ambiental das Bacias da Região dos Lagos, do Rio São João e 
Zonas Costeiras, ou Consórcio Intermunicipal Lagos – São João atua nos municípios 
situados nas bacias hidrográficas das Lagoas de Jaconé, Saquarema,  Araruama e dos rios 
Una, São João e das Ostras, e ainda, a zona costeira adjacente. O CILSJ pretende, entre 
suas metas, propor e executar ações de recuperação e melhoria ambiental na área que 
compreende as bacias supracitadas. 

Entre os projetos e planos do Consórcio, encontra-se a implementação do plano da Bacia do 
Rio São João, a cobrança pelo uso da água e a renaturalização do baixo São João. A 
renaturalização fluvial é um reconhecimento, por parte da engenharia, dos erros cometidos 
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no passado, na tentativa de “dominá-los” através de barragens e obras de retificação. 
Envolve obras e outros serviços como restauração de curvas eliminando-se trechos 
retificados, estabilização física de barrancas, reflorestamento ciliar, regeneração de brejos 
nas margens e paisagismo, entre outros. 

O Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias dos Rios Macaé e Macabú, 
das Lagoas de Cima, Feia e Zona Costeira Adjacente foi criado em 28 de junho de 2000 e 
sua área de atuação compreende a parcela do território dos municípios situados nas bacias 
hidrográficas dos rios Macaé, Macabú, Imbé, Ururaí, Imboassica, Prata; as lagoas de Cima, 
Feia, Imboassica e o Complexo Lagunar do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e a 
Zona Costeira Adjacente. 

Dentre os projetos desenvolvivos por este Consórcio destaca-se o Mapeamento de Riscos 
Ambientais em Saúde, o qual teve sua primeira fase concluída, com a constituição dos 
mapas. A segunda fase, quando deverá ser criado o Centro de Atenção Primária Ambiental 
em Saúde – CAPAS ainda não teve início por dificuldades  financeiras. Além disso, este 
Consórcio vem desenvolvendo projetos de restauração de processos ecológicos e sociais 
na bacia do Rio Macaé, incluindo a elaboração do plano desta bacia.  

Ainda dentro do tema de gestão dos recursos hídricos, ações vêm sendo implementadas no 
âmbito do Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima, com a iniciativa do governo 
federal, em parceria com os governos estaduais e municipais, com a coordenação do 
Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria do Patrimônio da União, com a participação dos 
Estados e Municípios. Seu objetivo é desenvolver mecanismos de mobilização social e 
estimular o desenvolvimento sustentável na orla. Entre os resultados esperados, pode-se 
citar a valorização dos atrativos turísticos e das funções ecológicas da orla. Os Municípios 
de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé estão sendo beneficiados pelo Projeto.  

♦ Dutos da PETROBRAS 

No momento está sendo licenciado o OSDUC III, um oleoduto cuja faixa se inicia na Estação 
de Cabiúnas, no Município de Macaé, e segue rumo sudoeste em faixa existente de 20 m 
(OSDUC, GASCAB, GASDUC), até Campos Elíseos, na Refinaria Duque de Caxias 
(REDUC). Haverá a ampliação da faixa nos primeiros 16 km, bem como da faixa de domínio 
existente de 20m, entre o Km 100 até o Km 182 no sentido REDUC. Em seu percurso, 
existem alguns pontos notáveis, tais como travessias do Canal e o Rio Macaé.  Próximo ao 
Km 16, na área da Válvula, o traçado se desenvolve para uma variante que se estende até o 
Km 79, passando pelos Municípios de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. Não haverá 
ampliação da faixa nesta variante, onde apenas existe um oleoduto (OSDUC II). Alguns 
pontos notáveis desta variante incluem cruzamentos de ferrovia, Rio Aldeia Velha, BR-101, 
próximo à Reserva Biológica de Poço das Antas. Encontra-se em andamento o EIA/RIMA 
deste empreendimento.  

♦ Duplicação da Rodovia BR-101  

O governo federal, através do DNIT, vem investindo na duplicação da BR-101, incluindo 
trechos do Estado do Rio de Janeiro.  Esta medida tem o propósito de propiciar melhores 
condições de trafegabilidade nas principais rodovias do país, aumentando as possibilidades 
de integração e desenvolvimento regional. 

♦ Zoneamento para Uso da Terra e Planos Diretores Municipais 

Na Região da UC, os Municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu estão 
elaborando seus planos diretores e procedendo ao zoneamento do uso territorial. Casimiro 
de Abreu, já dispõe, desde 1979, de uma Lei de Zoneamento e iniciou sua revisão com 
vistas à elaboração do Plano Diretor.  
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2.5. – Características da população 

Demografia 

O Censo Demográfico 2000, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística a partir de 2002, registrou para os três municípios que integram a Região da 
Reserva Biológica União a situação demográfica apresentada no QUADRO 2.17, a seguir. 

QUADRO 2.17 – Situação Demográfica na Região da UC no período do Censo 2000 

Municípios Superfície em km2 População Censo 
2000 

Densidade 
Demográfica 

(hab/km2) 
Taxa Média Geom. 

de Crescimento 

Casimiro de Abreu 455,9 24164 52,0 3,94 
Rio das Ostras 230,3 36419 177,0 8,02 
Macaé 1216,0 152063 116,0 3,93 
Região da UC 1902,2 212646 111,8 5,29 
Estado RJ 43797,4 14367225 328,3 1,30 

FONTE: IBGE, 2002 
NOTA: Censo Demográfico 2000. Resultados Preliminares 

Os dados referentes à Região da UC foram calculados a partir das informações censitárias 
sobre os Municípios de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé, considerados para este 
fim como uma unidade territorial. Os dados sobre o Estado do Rio de Janeiro foram 
incluídos no quadro para fins de comparação. 

A área da RB União estende-se por estes municípios, tendo aproximadamente 52% em Rio 
das Ostras, 47% em Casimiro de Abreu e pouco menos de 1% em Macaé. 

O Município de Rio das Ostras que contém a maior porção da área da RB, é justamente o 
que apresenta menor superfície, maior densidade populacional e maior taxa de crescimento 
demográfico, contendo 12,11% da superfície da Região da RB. 

Por outro lado, o Município de Macaé, com menos de 1% da área da RB, é o que contém 
63,92% da superfície da Região da UC. 

Analisados em conjunto, os três municípios fazem parte da principal região produtora de 
petróleo do Estado do Rio de Janeiro, sob influência do pólo de desenvolvimento 
representado por Macaé. Esta influência pode ser percebida na situação demográfica 
verificada e nas características sócio-ambientais da população. 

Considerando as últimas sete décadas de levantamentos censitários realizados pelo IBGE 
(QUADRO 2.18), nota-se nos anos 40 – 50 uma tendência de redução populacional nos 
Municípios de Macaé e Casimiro de Abreu e, também, em Rio das Ostras ainda distrito 
deste último.  

QUADRO 2.18 – População Residente no Período 1940 – 2000 

Municípios 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 
Casimiro de Abreu 5949 4899 8576 10132 11936 15650 22152

Rio das Ostras 3234 3190 4547 6667 10235 18195 36419
Macaé 28961 27839 41972 47221 59397 93657 132461

FONTE: Anuário Estatístico, 2004 / Fund. CIDE, 2005 

A abertura da rodovia RJ-106 nos anos 60, e, logo no inicio dos 70, a construção da Ponte 
Rio – Niterói, favoreceu o crescimento do mercado imobiliário para veraneio e do turismo, 
que atingiu a Região dos Lagos e as Baixadas Litorâneas. Neste período as populações 
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destas regiões apresentaram picos de crescimento, fato também observado nos municípios 
da Região da UC (GRÁFICO 2.9). 

GRÁFICO 2.9 – Incremento Populacional na Região da UC (1940 a 2000) 
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Casimiro de Abreu Rio das Ostras Macae  

Ao longo da década de 70 esta tendência reduziu-se bastante, pelo menos nos municípios 
mais antigos. Somente o distrito de Rio das Ostras manteve-se atraente para estas novas 
atividades econômicas.  

Com a chegada da PETROBRAS a Macaé, a partir do final dos anos 70, e, principalmente, 
nos anos 80, os incrementos populacionais dispararam. Esta tendência permanece até o 
ultimo recenseamento realizado. 

No Município de Macaé, a taxa média geométrica de crescimento parece estar diminuindo, 
mas, em Rio das Ostras, com a emancipação e municipalização do distrito, permanece em 
ascensão (QUADRO 2.19). A densidade demográfica do novo município também é altíssima 
(177,0 hab/km2), ainda mais quando se considera que quase a totalidade da superfície 
municipal é área urbana consolidada ou em expansão. 

Em relação ao Estado do Rio de Janeiro, os três municípios considerados apresentam taxas 
de crescimento populacional bastante altas. Comparando ainda as taxas de crescimento 
vegetativo e as de migração (QUADRO 2.19), constata-se que as populações de Rio das 
Ostras e de Macaé crescem, principalmente, através do ingresso de habitantes, enquanto 
que em Casimiro de Abreu o crescimento vegetativo é mais importante para o incremento 
populacional. 

QUADRO 2.19 – Taxa Média de Crescimento Anual, Taxa Líquida de Migração e Taxa 
de Crescimento Vegetativo 

 T.Méd.Geom. T.Líq.de Migração T.Cresc.Vegetativo 
Rio de Janeiro 1,30 0,19 1,11
Casimiro de Abreu 3,94 1,85 2,09
Rio das Ostras 8,02 6,55 1,47
Macaé 3,93 2,23 1,69

FONTE: Anuário Estatístico, 2004 / Fund. CIDE, 2005 

Ainda de acordo com os dados divulgados no Censo 2000, na Região da Reserva Biológica 
União permanece a tendência à urbanização das populações verificadas para a Região 
Sudeste do Brasil(QUADRO 2.20). 
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Mais acentuada em Macaé e Rio das Ostras, esta tendência tem conseqüências visíveis na 
expansão do centro urbano e de áreas definidas como de expansão urbana, com 
adensamento e verticalização de domicílios, além da implantação de equipamentos e vias 
de tráfego. Observando as taxas de ocupação permanente destes domicílios, deduz-se que 
o fenômeno é mais acentuado em Macaé. Em Rio das Ostras, a taxa de ocupação 
permanente destes domicílios é baixa, tendo sido registrada uma percentagem de uso 
ocasional de quase 80%, o que revela uma preferência para o uso turístico do Município. 
Situação semelhante, embora não tão acentuada, foi constatada para Casimiro de Abreu. 

QUADRO 2.20 – População e Domicílios Existentes, de Uso Permanente e Ocasional, 
segundo Censo IBGE 2000 

  Pop. 
2000 

Densid. 
Populacional

População
Urbana 

(%) 
Nº 

Domicílios
T. O. 

Permanente 
Nº 

Desocupados
Uso 

Ocasional

Casimiro de Abreu 22152 52 hab/km2 82,80% 8870 72% 2411 57%
Rio das Ostras 36419 177 hab/km2 94,90% 22261 48% 11495 79%
Macaé 132461 116 hab/km2 95,10% 47666 80% 9578 25%

FONTE: Censo Demográfico, 2000 / IBGE, 2002 

Estrutura populacional 

Quanto aos aspectos estruturais, as populações dos municípios que integram a Região da 
Reserva Biológica União não se distinguem do conjunto da população do sudeste brasileiro. 

Com base nas informações disponibilizadas no QUADRO 2.21 abaixo, foram construídas as 
pirâmides que representam, sinteticamente, a estrutura etária e a distribuição sexual das 
populações de cada um dos municípios considerados. 

QUADRO 2.21 – População Residente na Região da UC (Censo 2000) 
Casimiro de Abreu Rio das Ostras Macaé Faixas 

Etárias Homens Mulheres subtotal Homens Mulheres subtotal Homens Mulheres subtotal
0 a 4 1011 911 1922 1797 1704 3501 6192 6037 12229
5 a 9 1035 1014 2049 1714 1581 3295 6190 6091 12281

10 a 14 1051 995 2046 1777 686 2463 6253 6110 12363
15 a 19 1151 1124 2275 1838 1835 3673 6608 6629 13237
20 a 24 1030 1057 2087 1600 1694 3294 6179 6290 12469
25 a 29 880 924 1804 1429 1539 2968 5258 5622 10880
30 a 34 892 879 1771 1455 1527 2982 5205 5533 10738
35 a 39 815 868 1683 1487 1552 3039 5686 6056 11742
40 a 44 737 789 1526 1183 1273 2456 5180 5047 10227
45 a 49 625 596 1221 1026 968 1994 3878 3754 7632
50 a 54 505 482 987 798 788 1586 2832 2738 5570
55 a 59 360 385 745 558 577 1135 1818 1897 3715
60 a 64 309 302 611 563 503 1066 1464 1633 3097
65 a 69 225 266 491 375 401 776 1049 1269 2318

70 > 443 491 934 534 657 1191 1731 2232 3963
Total 11069 11083 22152 18134 17285 35419 65523 66938 132461

FONTE: IBGE, 2002 
NOTA: Censo Demográfico 2000 

Das pirâmides populacionais a seguir apresentadas, avaliamos as populações municipais 
como jovens, com quase 40% nas faixas etárias até 19 anos e menos de 10% nas faixas 
acima de 60 anos. Na faixa acima dos 70 anos, chama a atenção a população de Macaé 
com apenas 4,75% dos viventes, enquanto Casimiro de Abreu e Rio das Ostras registram, 
respectivamente, 6,43% e 6,40%. 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União  Encarte 2 – Análise da Região da UC 
 

 
 Maio / 2008 E2 - 88 

GRÁFICO 2.10 – Pirâmide Populacional de Casimiro de Abreu 
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GRÁFICO 2.11 – Pirâmide Populacional de Rio das Ostras 
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GRÁFICO 2.12 – Pirâmide Populacional de Macaé 
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Observando as pirâmides da página anterior, as três populações parecem estabilizadas 
quanto ao crescimento vegetativo, fato este deduzido a partir das percentagens registradas 
para a faixa de 0 a 4 anos. Ao se considerar a demanda por escolaridade a nível 
fundamental, os contingentes aproximam-se dos 30% em todos os Municípios (27,2% em 
Casimiro de Abreu, 28,2% em Rio das Ostras e 27,8% em Macaé). 
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As faixas etárias entre os 15 e os 24 anos correspondem, em geral, à população em fase de 
formação profissional, segundo o IBGE, aproximando-se, em todos os Municípios, dos 20% 
da população. 

Segundo o IBGE, a chamada “população economicamente ativa” – PEA, inclui as faixas de 
25 a 59 anos. Segundo esta definição oficial, os contingentes populacionais incluídos como 
PEA para o Município de Casimiro de Abreu correspondem a 43,9% da população total; 
para Rio das Ostras correspondem a 42,4% e para Macaé a 45,7%. 

No entanto, para a realidade local da Região da UC, a PEA estende-se, de fato, a partir da 
faixa dos 20 anos até a dos 64. As percentagens populacionais envolvidas atingem, 
portanto, valores superiores aos oficialmente considerados, sendo de 56,2% em Casimiro de 
Abreu, de 55,3% em Rio das Ostras e de 57,4% em Macaé. Nas áreas rurais a população 
permanece em atividade mesmo depois dos 65 anos e, em alguns casos, até mesmo acima 
dos 70, independentemente de receberem ou não aposentadoria ou pensão. 

Ainda em relação à estrutura das populações consideradas neste diagnóstico, a Fundação 
CIDE informa a Razão Sexual, o Índice de Envelhecimento (IV) e a Razão de Dependência 
(RD), calculados a partir de dados censitários, para cada um dos Municípios 
(QUADRO 2.22). 

QUADRO 2.22 – Razão de Sexo, Índice de Envelhecimento e Razão de Dependência 
 Razão Sexo Índice Envelhecimento Razão Dependência 

Rio de Janeiro 92,1 29,6 48,3 
Casimiro de Abreu 99,9 23,7 50,6 
Rio das Ostras 99,2 19,2 50,5 
Macaé 97,9 17,0 48,3 

FONTE: Anuário Estatístico, 2004 / Fund. CIDE, 2005 

Quanto à Razão Sexual, esta é quase de 1:1, com ligeira diferença a favor da população 
feminina no Município de Macaé. 

O Índice de Envelhecimento relaciona o tamanho da população acima de 60 anos com o 
número de jovens com menos de 15 anos de idade. Segundo este índice, a população de 
Macaé é a que apresenta a menor taxa de envelhecimento. 

A RD relaciona o contingente populacional envolvido na produção (corresponde grosso 
modo, à PEA) e o contingente consumidor, representado pelos menores de 15 anos e os 
maiores de 65 anos. O valor da RD para a população de Macaé, igual a do Estado do Rio de 
Janeiro, reflete o envolvimento de faixas etárias abaixo dos limites oficiais da PEA na 
produção econômica. Em Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, os valores são semelhantes 
para os dois municípios e demonstram equilíbrio entre os contingentes populacionais 
produtor e consumidor. 

Escolaridade 

Nos municípios da Região da Reserva Biológica União a taxa de alfabetização da população 
acima de 10 anos de idade é bem menor do que a do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto 
no estado a taxa é de 93,7%, em Macaé é de 89,1%, sendo menor ainda em Rio das Ostras 
e em Casimiro de Abreu: 86,8% e 85,1%, respectivamente. 

Considerando a situação de domicílio, as populações urbanas apresentam melhores taxas, 
chegando a 90% em Macaé. Para as populações rurais, a melhor taxa é a de Casimiro de 
Abreu: 74,6% (QUADRO 2.23). 
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QUADRO 2.23 – Taxa de Alfabetização, segundo a situação do domicílio 
Número de alfabetizados  Municípios Total Zona Urbana Zona Rural 

Casimiro de Abreu 85,1 86,5 74,6
Rio das Ostras 86,8 87,6 71,5
Macaé 89,1 89,9 73,4

FONTE: IBGE, 2003 
NOTA: Pesquisa Nacional por Domicílio (PNAD-2000) 

A Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar – PNAD, realizada pelo IBGE, classificou as 
pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes, segundo o número de anos 
de estudo declarados (QUADRO 2.24). 

QUADRO 2.24 – Pessoas responsáveis por domicílios segundo grupos de anos de 
estudo 

Grupos de Anos de Estudo 
Municípios TOTAL 0 a <1 1 a 3 4 a 7  8 a 10 11 a 14 15 ou 

>15 
não 

informa 
Casimiro de Abreu 6331 975 1294 2108 826 810 302 16

Rio das Ostras 10554 1403 2048 3261 1311 1791 715 25
Macaé 38007 3661 5496 11941 6180 7627 2997 105

FONTE: IBGE, 2003 
NOTA: Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD-2000) 

Segundo os dados expostos no quadro acima, o nível de escolaridade na Região da UC é 
semelhante nos três municípios, na medida em que cerca de 30% destas populações têm, 
no máximo, 7anos de estudo, ou seja, possuem nível fundamental incompleto. 

Tomando este grupo de anos de estudo (de 4 a 7) como mediana para a distribuição dos 
demais grupos, encontramos maior semelhança entre Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, 
com pequena vantagem para este último. Considerando a percentagem de domicílios cujos 
responsáveis têm menos de 7 anos de estudo, Casimiro de Abreu ficou com 68% e Rio das 
Ostras com 63%, enquanto que Macaé ficou com 55%.  

Analisando o outro lado da distribuição, isto é, a percentagem de domicílios com 
responsáveis com mais de 7 anos de estudo, Casimiro de Abreu alcançou somente 31% e 
Rio das Ostras 36%. Quanto a Macaé, a percentagem foi de 44%. 

O GRÁFICO 2.13, a seguir, favorece a visualização destas características das populações 
dos três municípios em questão. 
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GRÁFICO 2.13 – Responsáveis por domicílios segundo anos de escolaridade (%) 
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Nível de renda 

A PNAD – 2000 também considerou os domicílios particulares permanentes segundo 
classes de rendimento nominal mensal declarado pelos responsáveis. As classes de renda 
são estabelecidas em número de salários mínimos, variando de menos de 1 até mais de 30 
salários, incluindo, ainda, uma classe para aqueles domicílios nos quais os responsáveis 
declararam-se “sem renda”. Com base nestes dados, construímos o QUADRO 2.25, que 
permite avaliar o nível de renda das populações na Região da Reserva Biológica União. 

QUADRO 2.25 – Domicílios segundo classes de rendimento nominal mensal dos 
responsáveis 

CLASSES DE RENDIMENTO NOMINAL (em salários mínimos) Municípios 
TOTAL até 1 1 a 2 2 a 3 3 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30  >30 s / renda

Casimiro de Abreu 6331 1400 1396 760 953 771 190 111 58 71 621
Rio das Ostras 10554 1729 2182 1411 1804 1508 417 293 156 175 879

Macaé 38007 4959 6821 5064 6624 6813 1904 1364 880 852 2726

FONTE: IBGE, 2003 
NOTA: Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD-2000) 

O quadro permite constatar que em Casimiro de Abreu e Rio das Ostras mais da metade 
dos responsáveis por domicílios permanentes declara renda de até 3 salários mínimos. Já 
em Macaé, esta marca avança para a classe de até 5 salários.  

Num contexto geral de observação, o Município de Macaé parece corresponder à função de 
pólo de desenvolvimento econômico, apresentando as maiores percentagens de domicílios 
com renda do responsável nas classes a partir de 5 salários. O GRÁFICO 2.14 permite 
visualizar o nível de renda dos municípios considerados. 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União  Encarte 2 – Análise da Região da UC 
 

 
 Maio / 2008 E2 - 92 

GRÁFICO 2.14 – Domicílios segundo classes de renda nominal dos responsaveis (%) 
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Deve-se chamar a atenção para as percentagens de domicílios na classe “sem renda” em 
todos os municípios, as quais não são tão baixas como deveriam ser numa região produtora 
de tantas riquezas.  

Outro detalhe a ressaltar é a situação de pobreza evidenciada para o Município de Casimiro 
de Abreu pelas percentagens de responsáveis por domicílios, nas classes “sem renda” 
(9,7%), “até 1 salário” (22,1%) e “de 1 a 2 salários” (22,1%). Estas três classes, 
praticamente, incluem a metade dos domicílios.  

Condições sanitárias 

Neste sub-item busca-se avaliar as condições sanitárias da população instalada na Região 
da UC, através da situação de abastecimento de água, esgotamento sanitário e destino 
dado ao lixo. 

Foram utilizados, mais uma vez, os dados oficiais recolhidos pela PNAD do IBGE já que as 
informações fornecidas pelas prefeituras locais nem sempre coincidiram com as 
observações feitas em campo, ou ainda são projetos a executar. 

Quanto ao modo de abastecimento de água nos domicílios, resumimos no QUADRO 2.26 os 
dois principais, incluindo como “Outro Modo” os abastecimentos por carro-pipa, água 
engarrafada, água retirada diretamente de cursos d’água e etc. 

QUADRO 2.26 – Domicílios segundo o modo de Abastecimento de Água 
Rede Geral Poço/Nascente Outro Modo Municípios Domicílios Nº % Nº % Nº % 

Casimiro de Abreu 6331 4663 73,7 1574 24,9 94 1,5
Rio das Ostras 10554 412 3,9 6621 62,7 3521 33,4
Macaé 38007 33976 89,4 3163 8,3 868 2,3

FONTE: IBGE, 2002. 
NOTA: Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD 2000) 

Macaé e Casimiro de Abreu, os municípios mais antigos da Região da UC, já dispõem de 
uma rede geral de abastecimento, apesar de em Casimiro de Abreu quase ¼ dos domicílios 
ainda ser abastecido por poço ou nascente. 
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Em Rio das Ostras a situação é grave, uma vez que só há 3,9% dos domicílios abastecidos 
por uma rede geral de distribuição. A maioria da população faz uso de poço ou nascente 
(62,7%), enquanto que 33,4% dos domicílios fazem uso de “Outros Modos” de 
abastecimento de água. (GRÁFICO 2.15). O abastecimento de água por rede geral está 
sendo instalado em Rio das Ostras, onde já foi construída uma estação de captação de 
água, uma estação de tratamento e está sendo implantada a rede de distribuição. 

GRÁFICO 2.15 – Domicílios segundo o modo de Abastecimento de Água (%) 
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Considerando os domicílios que dispõem de instalações sanitárias, avaliamos no 
QUADRO 2.27, a seguir, os principais tipos de esgotamento sanitário disponíveis nos 
municípios que constituem a Região da UC.  

QUADRO 2.27 – Domicílios Particulares Permanentes, segundo a Situação Sanitária 
Municípios  Casimiro de Abreu Rio das Ostras Macaé 

Total 6331 10554 38007 
Banheiro 6243 10403 37666 
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% 6,6 19,9 9,7 
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% 0,2 0,6 0,2 

FONTE: IBGE, 2002 
NOTA: Censo Demográfico 2000. Resultados do Universo 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União  Encarte 2 – Análise da Região da UC 
 

 
 Maio / 2008 E2 - 94 

Somente em Macaé a maior parte dos domicílios amostrados pela PNAD contam com rede 
coletora geral. Contudo, mais de 25% dos domicílios fazem uso de fossas (séptica ou 
rudimentar), havendo 2,4% de valas e 4,9% descartando resíduos em rios ou lagos. 

Em Rio das Ostras praticamente não há rede coletora de esgoto, pois apenas 2,9% dos 
domicílios dela dispõem. A principal forma de descarte é através de fossas sépticas, em 
73,9% dos domicílios, e rudimentares em 19,9%. Há poucos casos de descarga de esgoto 
em rios ou lagos.  

A situação em Casimiro de Abreu é um pouco melhor, com 43,7% dos domicílios ligados à 
rede coletora e 46,3% à fossas sépticas. Há, ainda, 6,6% de fossas rudimentares e 2,5% 
dos domicílios despejam esgoto em cursos d’água. 

O GRÁFICO 2.16 permite visualizar as informações aqui expostas. 

GRÁFICO 2.16 – Domicílios segundo o modo de esgotamento sanitário (%) 
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FONTE: IBGE, 2002; PNAD, 2000 
NOTA: Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar 

Apesar de serem estes os dados disponíveis em fontes oficiais, as prefeituras de Macaé e 
Rio das Ostras fornecem outras informações. 

O Município de Macaé conta com 3 estações de tratamento de esgoto em funcionamento, 
atendendo a cerca de 60% da população. Está em construção a ETE da Linha Verde que 
poderá atender entre 80 mil a 100 mil moradores. Além desta, serão construídas mais 2 
estações, sendo uma no condomínio Vivendas da Lagoa – Morada das Garças e outra no 
Mirante da Lagoa. Com as 3 ETE’s construídas até o final de 2006, a prefeitura espera estar 
em condições de dar cobertura sanitária ao município por, pelo menos, mais 4 anos. 

Em Rio das Ostras, no ano de 2005, a prefeitura investiu recursos para instalação do 
“Sistema de Esgotamento Sanitário”, com o qual espera solucionar definitivamente os 
problemas relacionados ao esgoto no município. Com tecnologia de ponta, o sistema 
contará com esgotamento por meio de um emissário submarino em construção desde abril 
de 2006. Por enquanto aguardando o final das obras, o município vem usando desde 
setembro de 2005 uma tecnologia para tratamento de resíduos de esgoto, denominada 
“Geo-Bags”. Esta tecnologia consiste em grandes sacos feitos de material especial que 
recebem os resíduos levados por caminhões limpa-fossas. 
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A técnica foi implantada no bairro Âncora para o acondicionamento e desidratação dos 
resíduos dos limpa-fossas e das estações de tratamento de esgotos já existentes no 
município. O mesmo mecanismo funciona desde abril de 2006, em proporções maiores, no 
Aterro Sanitário onde o despejo dos limpa-fossas e o chorume do lixo são tratados. 

Segundo informação divulgada pela Prefeitura de Rio das Ostras, em setembro de 2006, 
será realizada concorrência pública para contratação da parceira pública-privada para a 
execução da obra de ampliação e posterior operação do sistema de esgotamento sanitário 
do Município, ainda no ano de 2006. 

O lixo produzido em mais de 90% dos domicílios incluídos na amostra, nos três municípios 
considerados neste diagnóstico, é coletado em viaturas apropriadas e destinado a aterros 
sanitários ou usinas de tratamento de resíduos sólidos. O QUADRO 2.28 a seguir, expõe o 
tipo de destino dado ao lixo na Região da Reserva Biológica União. 

QUADRO 2.28 – Domicílios segundo o Destino dado ao Lixo 

Coletado Queimado Enterrado Terreno 
Baldio 

Rio ou 
Lago Outro Municípios Domicílios 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Casimiro de 
Abreu 6331 5743 90,71 496 7,83 41 0,65 31 0,49 3 0,05 17 0,27

Rio das 
Ostras 10554 9820 93,05 645 6,11 34 0,32 41 0,39 4 0,04 10 0,09

Macaé 38007 35589 93,64 2051 5,40 111 0,29 114 0,30 103 0,27 39 0,10

FONTE: IBGE, 2002 
NOTA: Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD 2000) 

Os maiores problemas representados pelo lixo produzido na Região da UC estão, 
principalmente, na disposição final após a coleta. 

Segundo pudemos constatar, em Casimiro de Abreu, na localidade de Vila Verde, há uma 
usina de triagem de resíduos operando irregularmente. Também em Rio das Ostras, o aterro 
sanitário existente não atende a demanda. Em todos os casos, as soluções ainda constam 
como projetos a serem implantados. 

 

2.6. – Visão das comunidades sobre a Unidade de Conservação 

O conteúdo deste item foi produzido com base nas entrevistas realizadas ao longo do 
processo de diagnóstico socioeconômico e ambiental da Região da Unidade de 
Conservação. 

Foram recolhidas as opiniões sobre a Reserva União, manifestadas por autoridades 
municipais, funcionários públicos de várias secretarias, lideranças comunitárias e pessoas 
comuns que encontramos nas cidades, nas localidades e espaços rurais por onde andamos. 

Também os funcionários e a própria gerência da Unidade, em conversas informais ou 
durante os trabalhos de reconhecimento de campo, nos quais nos acompanharam, deixaram 
registradas as visões que têm da RB União. 

Um momento extremamente útil para construção deste item foi a Oficina de Planejamento, 
realizada em Rio das Ostras, em março de 2005. 

Finalmente, entre os documentos disponibilizados pela RB para elaboração do Plano de 
Manejo, foi bastante aproveitado, neste momento, o Diagnóstico Ambiental das 
Comunidades do Entorno da Reserva Biológica União. 
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A visão sobre a UC 

De um modo geral, constatamos que a população urbana dos três municípios tem ciência da 
existência da UC, embora nem sempre conheça sua localização e, muitas das vezes, a 
confunda com outras UC’s, principalmente com a RB Poço das Antas. Para a maioria das 
pessoas, Unidade de Conservação e IBAMA são a mesma coisa. Por outro lado, não há 
conhecimento sobre o “para que serve uma Reserva Biológica”.  

Entre as autoridades municipais contatadas, a visão não é muito diferente, com exceção de 
alguns secretários (Meio Ambiente, Agricultura, Planejamento, p.ex.), que inclusive já 
visitaram a Unidade, participando de atividades conjuntas. Contudo, relacionam a UC à 
biodiversidade, mas de modo muito vago, demonstrando, também, pouca informação sobre 
a função ecológica da Reserva. 

Tanto entre a população urbana como entre funcionários de secretarias e tomadores de 
decisão, a UC parece ser vista como “um mal necessário” com o qual têm que conviver ou, 
no máximo “um lugar que deve ser bonito para os turistas visitarem”.  

Entre as lideranças comunitárias, as visões exteriorizadas sempre foram manifestações de 
grande interesse pela UC, mas, de fato, não diferiram desta visão geral. Algumas lideranças 
pareceram agir como autênticos ambientalistas; contudo, ao aprofundarmos as entrevistas, 
demonstraram maior conhecimento da causa política do que da ambiental.  

No contexto rural, a visão que a população tem da UC não é muito diferente da que já 
expusemos, agravada, de certo modo, por incluir a queixa, na maioria das vezes velada, 
com relação às ações de fiscalização e punição executadas pelo “IBAMA”. Na verdade, 
como em várias outras regiões do Brasil, o IBAMA é muito “mal visto” e “suportado só 
porque é federal e tem força”. 

Entre os trabalhadores rurais, assim como entre a população das localidades próximas, a 
UC é fonte de expectativas em relação à geração de fonte de renda direta. Esta expectativa 
é usada no discurso popular como compensação por terem que conviver com as novas 
regras impostas, novamente, pelo IBAMA. 

Aparentemente, estas pessoas separam, relativamente, a figura do gerente da RB das 
“proibições e punições do IBAMA”. O “chefe” é bem visto porque conversa com todos e 
explica as mudanças motivadas pela criação da reserva e o conseqüente “fechamento da 
Fazenda União”. É como se separassem a pessoa do cargo que ocupa.  

Dentre as comunidades mais próximas à RB, a localidade de Rocha Leão mantêm vínculos 
históricos com a antiga Fazenda União, pois muitos de seus moradores são antigos 
funcionários da RFFSA ou seus descendentes. A maioria conhece bastante o interior da RB, 
que está associada ao antigo emprego, às atividades de lazer, ao extrativismo, a caça e a 
agricultura de subsistência que eram realizados na Fazenda. Estas informações constam do 
diagnóstico ambiental das comunidades feito pela RB em 2002. 

Quando conversamos com as lideranças atuais destas comunidades, percebemos 
sentimentos em relação à RB muito semelhantes aos manifestados pelas demais 
populações rurais entrevistadas. Talvez em Rocha Leão as expectativas de mudança de 
qualidade de vida sejam maiores e colocadas sobre a UC quase que como uma dívida para 
com a comunidade. 

Também localizado em área próxima à UC, o Assentamento Bendizia, em Macaé, foi alvo 
de atenção neste diagnóstico e deste Plano de Manejo.  

Nesta comunidade, a RB e seu chefe, além de alguns funcionários, são bastante conhecidos 
pela população em geral. Embora não possua vínculos históricos com a Fazenda União, 
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muitos conhecem bem sua localização e seu interior. Algumas crianças, alunas de escolas 
municipais, visitaram oficialmente a RB durante um trabalho de Educação Ambiental, mas 
os adultos não explicam claramente como conheceram o interior da UC. 

Nesta comunidade, os moradores também não sabem para que ou porque foi criada a RB, 
nem tampouco que benefícios poderiam ter com sua existência. A liderança por nós 
entrevistada mencionou como positivo a proibição do desmatamento e da caça, as ações 
para controle de incêndios e a proteção de fontes de água. Por outro lado, apesar de 
declarar que é de interesse da comunidade estabelecer a reserva legal do assentamento 
como uma RPPN, cobrou mais apoio da UC / IBAMA na solução de graves problemas 
ambientais que enfrentam em sua área, que está sujeita a inundações que comprometem a 
produção rural. 

Na verdade, as precárias condições socioeconômicas da maior parte das populações das 
áreas mais próximas à UC dificultam bastante qualquer mudança de comportamento em 
relação ao ambiente e ao uso de recursos naturais, assim como o entendimento da função 
ecológica de uma unidade de conservação. 

 

2.7. – Alternativas de desenvolvimento sustentável 

Os municípios que constituem a Região da Reserva Biológica União estão tradicionalmente 
ligados às atividades agrícolas, à pecuária de leite e corte e à pesca artesanal. Somente nos 
últimos trinta anos, foi introduzida a exploração de petróleo e gás natural na Bacia Oceânica 
de Campos, afetando diretamente o Município de Macaé e seu distrito litorâneo, atual 
Município de Rio das Ostras, além de Casimiro de Abreu, embora com menos impacto. 

Apesar do “surto desenvolvimentista” proporcionado pela indústria petrolífera, do movimento 
populacional registrado no período, principalmente em Macaé e Rio das Ostras, do grande 
número de empresas do setor instaladas e do considerável reforço nas receitas municipais, 
trazidos pelos “royalties” percebidos, ainda são as atividades tradicionais que mantêm a 
maioria da população nativa residente na região.  

Entende-se por desenvolvimento sustentável aquele obtido pela capacidade local em 
empreender esforços para produzir receitas, emprego e renda através de seus recursos 
naturais e humanos, obtendo melhoria da infraestrutura ambiental e das condições 
socioeconômicas, com a participação ativa da comunidade. Assim sendo, no caso da 
Região da RB União, há que se partir das atividades que por quatro séculos vêm se 
mantendo na área, modernizando-as, de modo a garantir, além do desenvolvimento 
econômico, a recuperação e preservação ambiental. 

Segundo estudos realizados pela Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (SEPDET, 2002), há vários projetos relacionados à pecuária leiteira e 
de corte e à produção agrícola, principalmente cana-de-açúcar, olerícolas e, mais 
recentemente, café, tomate, fruticultura, floricultura e piscicultura de água doce. 

A pecuária, principalmente a de leite, é bem desenvolvida nos Municípios de Casimiro de 
Abreu e Macaé, mas é recomendável a adoção de melhoramentos genéticos e de novas 
técnicas de manejo do rebanho e dos pastos, para incrementar a produtividade e a proteção 
do ambiente. Há tradição local de produção de derivados de leite. Além disso, o governo 
estadual tem programas de incentivo à produção leiteira, fomentando, também, a 
modernização da cadeia produtiva. Referimo-nos ao Programa LEITE RIO e ao Programa 
do Leite B para a merenda escolar. 
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Em relação ao rebanho de corte mantido nos três municípios, devem ser tomadas medidas 
que minimizem os impactos da atividade, com adoção de técnicas de conservação de solo, 
redução do sobrepasto e manejo dos pastos, com vistas à sustentabilidade. 

A Região também apresenta boa produção agrícola (Macaé e Casimiro de Abreu), que já 
atinge os mercados local e regional. A produção de olerícolas, e principalmente a de aipim, 
apresenta potencial para desenvolvimento do processamento industrial, como o 
empacotamento a vácuo, desidratação e fabricação de conservas. Os Municípios estão 
inseridos no Programa Moeda Verde – Prosperar Agroindústria, do Governo Estadual, 
instituído para agilização de financiamento para agroindústrias artesanais já existentes.  

Outra atividade tradicional na região a ser mencionada é a pesca, tanto a de água doce 
como a marítima. Em Macaé, além da tradição, há potencial significativo para o 
desenvolvimento da pesca marítima, e, em função do nível de produção desembarcada, 
potencial para implantação de indústria de processamento de pescado. A pesca marítima no 
Estado do Rio de Janeiro tem características tradicionais, mas vem declinando nos últimos 
anos, em termos de volume de produção, principalmente pela obsolescência da frota e das 
técnicas empregadas. Também há falta de terminais de desembarque adequados. Tais 
dificuldades podem ser superadas com investimento público em instalações, crédito para 
renovação das frotas e “Escolas de Pesca” com vistas ao aprimoramento do pescador, 
garantindo assim a sustentabilidade da atividade em moldes mais modernos e socialmente 
justos. 

Quanto à pesca interior, há perspectivas para aqüicultura e piscicultura de espécies nativas, 
inclusive para repovoamento das lagoas e rios da região. Relacionada ao turismo, é possível 
planejar a pesca amadora, já realizada para espécies marítimas nas praias da região e 
também os chamados “pesque-pague”, em criadouros particulares.  

Com relação às indústrias de vários portes, sem considerar o parque instalado para 
atendimento das atividades petrolíferas, principalmente em Macaé, há indústrias artesanais 
e semi-artesanais de produtos alimentícios, têxteis, confecção, cerâmica e outros 
semelhantes, que tendem a se expandir, uma vez que a região vem ganhando grande 
visibilidade nacional e até internacional como pólo principal da industria petrolífera na Bacia 
de Campos. 

Há bom potencial para a expansão de variedades de produtos tais como conservas, doces, 
bebidas, cerâmicas, cestaria, artesanato com bambu e materiais locais. 

Também em razão da indústria petrolífera, as atividades ligadas à prestação de serviços 
está em expansão na região. Tendem à durabilidade, independentemente do petróleo e do 
gás, já que o turismo também chegou à região. 

A indústria do turismo, em todas as suas modalidades, tem excelentes perspectivas de 
desenvolvimento, uma vez que a região conta com imenso patrimônio natural e cultural 
(inclusive as estruturas da atividade petrolífera) que, se adequadamente explorado, tende a 
ser, de fato, sustentável. 

Em Rio das Ostras, a sinergia existente entre turismo e pesca artesanal, através da 
manutenção da imagem de “aldeia de pescadores”, deve ser explorada.  

O Município de Casimiro de Abreu tem forte tradição turística em Barra de São João e, 
associando-se à preservação do mico-leão-dourado, vem criando circuitos turísticos de mar 
e serra. Necessita ainda melhorar as condições de acesso rodoviário no sentido de Nova 
Friburgo e implementar instalações hoteleiras, de pousadas e restaurantes. 
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2.8. – Legislação Pertinente 

A legislação vigente, especialmente a que trata da matéria ambiental, nos âmbitos federal, 
estadual e municipal, é muito extensa e complexa. Contudo, alguns aspectos mais 
significativos merecem ser destacados, por apresentarem implicações diretas ou indiretas 
para a Unidade de Conservação. Igualmente, é importante enfatizar as principais leis, 
decretos e resoluções de interesse ou influência direta para a proteção e normatização da 
exploração da Mata Atlântica, bioma ao qual pertence à Reserva Biológica União, além 
daquelas mais especificas, no âmbito da própria Reserva. Também são muito importantes 
os instrumentos legais que regulam assuntos diversos, cujas disposições podem repercutir 
de forma impactante e indesejável na política ambiental. A legislação considerada pertinente 
em todos os âmbitos encontra-se no anexo deste PM. 

2.9. – Potencial de apoio à Unidade de Conservação 

Este item será apresentado em dois sub-itens. No primeiro, apresentaremos a infra-estrutura 
existente nos municípios que constituem a Região da UC e que possam funcionar como 
pontos de apoio às atividades da RB. No segundo, apresentaremos as organizações 
governamentais, não governamentais e iniciativas privadas que possam apoiar a UC. 

2.9.1. – Infra-Estrutura existente na Região da UC 

Meios de transporte 

Os Municípios de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé são atravessados pela 
Rodovia BR -101, que também corta a Reserva Biológica União, no trecho Rio de Janeiro – 
Campos. Junto ao litoral, estes municípios também são percorridos pela Rodovia RJ – 106 
(Amaral Peixoto) que passa pelo centro de Barra de São João (Casimiro de Abreu), Rio das 
Ostras e Macaé. O centro urbano de Casimiro de Abreu fica junto à BR – 101, onde há uma 
rodoviária, sendo esta a sede municipal mais próxima da sede da UC. 

Além destas rodovias, também cabe citar como infra-estrutura disponível na Região da UC, 
a RJ-168, que faz a ligação entre a BR-101 e a cidade de Macaé. A RJ-162 liga a sede 
urbana de Rio das Ostras à BR-101, na localidade de Rio Dourado, Distrito de Casimiro de 
Abreu, conforme pode ser observado na FIGURA 2.17, que apresenta o Mapa Temático de 
Infra-Estrutura. 
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FIGURA 2.17 – Mapa Temático de Infra-estrutura com a proposta da ZA 
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No centro da cidade de Macaé há um terminal rodoviário – Terminal Rodoviário Álvaro 
Bruno de Azevedo que recebe linhas interestaduais e intermunicipais. Há linhas com 
freqüência diária para as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Salvador. A 
ligação com as cidades do Rio de Janeiro e de Niterói é feita diariamente, de meia em meia 
hora, a partir das 4:30 h e até às 22:30 h. 

As principais empresas que prestam serviços de transporte de passageiros e cargas são: 
Útil, Itapemirim, Penha, Auto Viação 1001 e Rápido Macaense. 

Nos três municípios há serviços (precários) de táxis e na região atuam cooperativas de 
transportes, com veículos utilitários. 

A Região da Reserva Biológica União dispõe de transporte aéreo a partir da cidade de 
Macaé, onde há um aeroporto com terminais de seis companhias aéreas. Há, também, um 
heliporto que atende ao tráfego intenso de helicópteros, podendo receber aeronaves de 
médio porte. Esta estrutura é muito utilizada pela PETROBRAS que realiza, em média, 70 
vôos diários. 

Há transporte marítimo de passageiros e cargas entre o continente e as plataformas 
petrolíferas, a partir do Porto de Imbetiba, em Macaé. Também em Macaé, há desembarque 
pesqueiro em quantidades expressivas. 

A Região da UC é atravessada pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA), que faz transporte de 
carga entre Vitória, no Estado do Espírito Santo, e Duque de Caxias, no Estado do Rio de 
Janeiro. A ferrovia também atravessa a Unidade de Conservação. A carga transportada é 
composta principalmente de produtos derivados de petróleo. 

Energia Elétrica 

Toda a Região da UC é atendida pela Empresa AMPLA – Energia e Serviços SA, quanto ao 
fornecimento de energia elétrica para residências e indústrias. O QUADRO 2.29, a seguir, 
foi montado com dados fornecidos pelo Anuário Estatístico 2004, disponibilizado pela 
Fundação CIDE em 2005. 

QUADRO 2.29 – Número de Consumidores atendidos, segundo o Tipo de Consumo 
Municípios Empresa Total Residencial Industrial Comercial Rural Outros 

Casimiro de Abreu 
Rio das Ostras 
Macaé 

CERJ 
CERJ 
CERJ 

11001
27716
59076

9353
25320
51776

23
14
84

1108 
2002 
6081 

356 
222 
744 

161
158
391

FONTE: Fundação CIDE, 2005 
NOTA: Anuário Estatístico 2004 

Devem ser consideradas, ainda, as Usinas Termoelétricas: Macaé Merchant, em operação 
desde 2003, com potência de 922,62MW, e a Norte Fluminense, operando desde 2004, com 
potência de 568,65MW. Ambas utilizam como combustível gás natural. (Fonte: Furnas 
Centrais Elétricas / ELETROBRAS). 

Telefonia 

Na Região da Reserva Biológica União, o serviço de telefonia é prestado pela empresa 
TELEMAR, atendendo a população urbana e rural, com terminais instalados e telefones 
públicos. Estão disponíveis as Discagens Diretas à distancia – DDD, Discagens Diretas 
Internacionais – DDI, serviços de TELEX e FAX. 
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O QUADRO 2.30 a seguir, demonstra a situação registrada para o ano de 2003 na região. 
Não há dados disponíveis mais recentes, assim como também não há informações sobre a 
telefonia celular. 

QUADRO 2.30 – Disponibilidade de Telefonia na Região da UC (2003) 
Municípios Terminais Instalados Telefones Públicos 

Casimiro de Abreu 
Rio das Ostras 
Macaé 

4280 
12908 
44203 

176 
548 

1519 

FONTE: Fundação CIDE, 2005 
NOTA: Anuário Estatístico 2004 

Correios e Telégrafos 

O Município de Casimiro de Abreu conta com 2 agências próprias de correio e 2 agências 
comunitárias. Em Rio das Ostras há 1 agência própria, 1 franqueada e 2 comunitárias. Em 
Macaé, a população conta com 1 agência própria, 2 franquias, 4 agência satélites e 2 
comunitárias, além de 6 postos de venda de produtos. 

Agências Bancárias 

De acordo com as informações obtidas junto ao Banco Central do Brasil – BACEN, em 
Casimiro de Abreu há 2 agências bancárias. Em Rio das Ostras, este número passa a 3 e 
em Macaé, chega a 8 agências. 

Sistema de Educação 

Nos municípios considerados como Região da Reserva Biológica União há escolas públicas 
e privadas oferecendo ensino formal nos níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. Os QUADROS 2.31, 2.32 e 2.33 mostram a quantidade de escolas e de 
professores, distribuídos pelo tipo de responsabilidade administrativa a que estão 
submetidos, segundo os níveis de ensino. 

QUADRO 2.31 – Educação Infantil 
Estabelecimentos de Ensino Pessoal Docente Municípios Total Federal Estadual Municipal Privado Total Federal Estadual Municipal Privado

C. de Abreu 
Rio Ostras 
Macaé 

20 
24 
91 

0 
0 
0 

0
0
0

13
17
66

7
7

25

112
184
550

0
0
0

0 
0 
0 

69
148
386

43
36

164

FONTE: Fundação CIDE, 2005 
NOTA: Anuário Estatístico 2004 

QUADRO 2.32 – Ensino Fundamental 
Estabelecimentos de Ensino Pessoal Docente Municípios Total Federal Estadual Municipal Privado Total Federal Estadual Municipal Privado

C. de Abreu 
Rio Ostras 
Macaé 

26 
31 

105 

0 
0 
0 

6
4

11

14
20
71

6
7

23

365
524

1660

0
0
0

102 
76 

239 

189
344

1066

74
104
355

FONTE: Fundação CIDE, 2005 
NOTA: Anuário Estatístico 2004 
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QUADRO 2.33 – Ensino Médio 
Estabelecimentos de Ensino Pessoal Docente Municípios Total Federal Estadual Municipal Privado Total Federal Estadual Municipal Privado

C. de Abreu 
Rio Ostras 
Macaé 

7 
7 

21 

0 
0 
1 

4
4
8

0
0
3

3
3
9

100
162
539

0
0

39

68 
107 
299 

0
0

34

32
55

167

FONTE: Fundação CIDE, 2005 
NOTA: Anuário Estatístico 2004 

Como se pode observar, em todos de níveis de ensino prevalece o ensino público, ainda 
que em todos os municípios existam escolas particulares. Na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental a maior responsabilidade é da instância municipal, com alguma contribuição 
da estadual e nenhuma presença da federal.  

Em relação ao Ensino Médio, a maior parte das escolas são estaduais. No Município de 
Macaé, há três escolas municipais que também oferecem Ensino Médio. Além destas, há 
uma Unidade do Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos instalada em Macaé 
– CEFET-UNCED Macaé. 

O CEFET – Unidade Macaé dispõe de um campus com cerca de 50.000 m2 , com mais de 
1.500 m2 de área construída, abrigando salas de aula, laboratórios, biblioteca, mini-auditório, 
auditório, alojamento para servidores, piscina, campo de futebol e quadras esportivas. A 
instituição tem cerca de 150 servidores dos quais 50% são docentes, com cursos de 
graduação e pós-graduação. Oferece, além do Ensino Médio, cursos técnicos de 
especialização a nível médio e pós-medio, nas áreas de serviços (turismo e informática) e 
industrial (eletrônica, eletromecânica e telecomunicações). 

Na Região da UC também há instituições de Nível Superior, públicas e particulares. Dentre 
as públicas, destacamos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual 
do Norte Fluminense, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Federal 
Fluminense, instituições que vêm mantendo cursos regulares, além de atividades de 
pesquisa e extensão. 

Sistema de Saúde 

Segundo informações obtidas junto ao DATASUS – Ministério da Saúde (2004), os 
Municípios de Macaé e Casimiro de Abreu têm “Gestão Plena da Atenção Básica” e “Gestão 
Estadual Plena”. O Município de Rio das Ostras tem somente “Gestão Plena da Atenção 
Básica”.  

O QUADRO 2.34 a seguir, permite uma visão quantitativa destas gestões do sistema de 
saúde existentes nos municípios. 

QUADRO 2.34 – Hospitais Credenciados por natureza do hospital 
Municípios Total Contratado Federal Estadual Municipal Filantrópico Universitário 

C.de Abreu 
Rio Ostras 
Macaé 

2
0
2

0 
0 
0 

0
0
0

1
0
0

1
0
0

0 
0 
2 

0
0
0

Região da UC 4 0 0 1 1 2 0

FONTE: Ministério da Saúde. DATASUS – SIH/SUS, 2003 

Em Macaé estão disponíveis 2 hospitais filantrópicos conveniados ao SUS, oferecendo um 
total de 224 leitos hospitalares, numa proporção de 1,6 leitos por mil munícipes, enquanto a 
média do Estado do Rio de Janeiro é de 2,9 leitos por mil habitantes. 
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Em Casimiro de Abreu também há 2 hospitais conveniados, sendo 1 municipal, na sede do 
município, e 1 estadual, localizado em Barra de São João. O Município dispõe de 117 leitos 
hospitalares, numa proporção de 4,8 leitos por mil habitantes. 

Em Rio das Ostras foi construído recentemente um Hospital Geral, mas ainda não foi 
incluído no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde. 

O QUADRO 2.35, abaixo, refere-se ao quantitativo disponível no sistema de “Gestão Plena 
da Atenção Básica”. 

Nesta forma de gestão estão incluídos os três municípios. 

QUADRO 2.35 – Unidades Ambulatoriais, por tipo de unidade 

Municípios Total Posto de 
Saúde 

Centro de 
Saúde Policlínica Ambulatório

de H.Geral 
Clínica 

Especializada 
Pronto 

Socorro 
Outras 

Unidades 
C. Abreu 
R. Ostras 
Macaé 

12 
18 
61 

1 
0 
0 

5
3

13

2
9
7

0
0
5

0 
0 
5 

0 
0 
2 

4
6

32
R. da UC 91 1 21 18 2 5 2 42

FONTE: Ministério da Saúde. DATASUS – SIH/SUS, 2003 

Na Região da UC existem também, algumas entidades privadas que atuam na prestação de 
serviços de saúde. 

A Gestão Plena da Atenção Básica inclui ações de vigilância sanitária de média e alta 
complexidade, de epidemiologia e de controle de doenças. Assim, no QUADRO 2.36 estão 
os números de casos das principais doenças registrados pelo sistema. 

QUADRO 2.36 – Registro de casos das principais doenças 
Municípios Hanseníase Dengue Tuberculose Leptospirose Meningites 

C. de Abreu 
R. das Ostras 
Macaé 

6 
16 
22 

3 
805 
896 

33 
36 

110 

0 
1 
0 

0 
4 

13 
Região da UC 44 1704 179 1 17 

FONTE: Ministério da Saúde. DATASUS – SIH/SUS, 2003 

Infra-estrutura Turística 

Há interesse, por parte dos três municípios, no desenvolvimento da atividade turística. As 
prefeituras municipais já criaram seus Conselhos Municipais de Turismo e participam do 
Programa Nacional de Municipalização do Turismo, da Empresa Brasileira de Turismo 
(EMBRATUR). 

Quanto à infra-estrutura turística, os Municípios de Macaé e Rio das Ostras já contam com 
instalações hoteleiras e de serviços de apoio e alimentação  de boa qualidade. Em Casimiro 
de Abreu, a oferta não atingiu, ainda, o mesmo nível, nem de qualidade nem em quantidade. 

Rede de Serviços 

De um modo geral, a Região da UC dispõe de ampla rede de serviços que atende 
satisfatoriamente às necessidades das populações estabelecidas nas áreas urbanas dos 
Municípios. Principalmente em Macaé, há comércio varejista para todos os artigos de maior 
procura dos moradores, oficinas de serviços de tipos variados, postos de abastecimento de 
combustíveis, empresas de construção civil, serviços profissionais diversos e atendimento 
bancário. 
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Segurança Pública 

Em relação à segurança publica, a Região da Reserva Biológica União é atendida pela 
Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Em Macaé, por se tratar de 
área estratégica nacional, a segurança também é feita pela Polícia Federal, pelo Exercito 
Brasileiro e pela Marinha de Guerra do Brasil. 

A segurança ambiental está a cargo do Batalhão da Polícia Florestal e do Meio Ambiente 
(BPFMA), que é um destacamento da Polícia Militar de Niterói. Este Batalhão cobre as 
áreas de Niterói, Itaboraí, Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, 
Conceição de Macabú, Carapebus e Quissamã. Há também um posto do Batalhão Florestal 
em Barra de São João. 

Os Bombeiros e Defesa Civil estão localizados no 3º Destacamento de Socorro Básico. Este 
destacamento cobre Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e a região serrana até 
a divisa com Friburgo. O Município de Macaé é coberto pelo 9º Grupamento de Bombeiros 
Militar. 

Para todos os municípios da Região, a Defesa Civil funciona como um corpo de apoio, 
sendo acionada somente quando necessário. Conta com a FEEMA, o Instituto de 
Geotécnica, a CEDAE e a Proquímica. Há também um grupamento Marítimo de Salvamento 
que pertence ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. 

No Município de Macaé está localizada uma Delegacia da Polícia Federal que cobre toda a 
Microrregião de Macaé. Do mesmo modo, a 130ª Delegacia de Polícia Civil é responsável 
pela segurança da Microrregião de Macaé. 

Por ter significativo papel portuário, a cidade de Macaé abriga um Distrito Naval e uma 
Delegacia da Capitania dos Portos, ambos situados em Imbetiba. A segurança e a ordem no 
âmbito portuário estão por conta da Polícia Marítima que atua ao longo do litoral.  

2.9.2. – Apoio institucional 

Neste item estão apresentadas as principais instituições e grupos, identificados na Oficina 
de Planejamento, com potencial de apoiar a Reserva Biológica União, na implementação 
das ações propostas neste Plano de Manejo.  

2.9.2.1. – Instituições governamentais 

♦ Ministério Público  

Através do MP são instaurados processos voltados para a recomposição das APPs e da 
Reservas Legais em propriedades particulares da Região da UC. O MP deve ser contactado 
para o estabelecimento de Termo de Ajuste de Conduta entre o ICMBio e a FCA, para a 
elaboração e implantação de um plano global de uso da estrada de ferro que corta a 
Reserva. Além disto, o MP pode colaborar com a Reserva nas questões relacionadas às 
políticas municipais de tratamento de resíduos.  

♦ Polícia Federal 

O apoio da Polícia Federal deve ser mantido em função da sua importância para o combate 
aos crimes ambientais.   
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♦ Batalhão de Policiamento Florestal e de Meio Ambiente  

O BPFMA possui o potencial de seguir cooperando com a fiscalização e a proteção 
ambiental da Reserva e da sua Região.  

♦ Marinha do Brasil 

A Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia (BAENSPA) é a única Base Aérea Naval da 
Marinha Brasileira e está subordinada ao Comando da Força Aero-Naval, sediado no 
Município de São Pedro da Aldeia, no Estado do Rio de Janeiro. Esta Base, que abriga 
aeronaves (aviões e helicópetros), já apoiou a Reserva Biológica de Poço das Antas em 
operações de fiscalização e prevenção de incêndios, através de sobrevôos de helicópteros 
durante treinamentos internos. O mesmo apoio poderia ser oferecido à Reserva Biológica 
União para o fortalecimento das ações de proteção voltadas para a UC e sua Zona de 
Amortecimento proposta.  

♦ ICMBio/APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado 

Esta Unidade de Conservação de Uso Sustentável protege mananciais hídricos e 
remanescentes de grande importância para a conservação da biodiversidade da região e 
sua posição geográfica favorece uma gestão integrada com outras UCs federais, como já 
vem ocorrendo com a Reserva Biológica de Poço das Antas e também com a Reserva 
União. Pode continuar oferecendo apoio técnico e institucional a Reserva Biológica União, 
contribuindo para a implementação das ações definidas neste documento. 

♦ Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes / Ministério dos 
Transportes (DNIT)  

Trata-se do principal órgão executor do Ministério dos Transportes, implantado em 2002. É 
responsável pela construção, manutenção, recuperação e operação da infra-estrutura dos 
segmentos do Sistema Federal de Viação, sob administração direta da União. Compete ao 
DNIT o estabelecimento de padrões e normas técnicas para projetos e construções de infra-
estrutura. A gestão junto a este órgão é importante para a elaboração da implantação do 
plano de uso da Rodovia e redução dos impactos ambientais na Zona de Amortecimento 
proposta e, principalmente, no trecho em que a Rodovia corta a Reserva. 

♦ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

A UFRRJ tem o potencial de colaborar com a Reserva através do desenvolvimento de 
pesquisas relevantes para o seu manejo, bem como prestando apoio ao projeto de 
recuperação ambiental, que prevê o manejo/retirada dos eucaliptos.  

♦ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

A UFRJ tem o potencial de prestar apoio técnico-científico para a Reserva, quando houver 
necessidade.  

♦ Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) 

Esta instituição, que já atua na Reserva, tem o potencial para apoiar as ações voltadas para 
o desenvolvimento de projetos de pesquisa científica, bem como de manejo do eucaliptos 
presentes nesta UC.  
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♦ Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR) 

Fundação Instituto Estadual de Florestas (IEF/RJ) 

Este órgão é responsável pelo controle, preservação, conservação e recuperação da flora e 
da fauna em todo o Estado. Também é o responsável pela administração de Unidades de 
Conservação estaduais de Proteção Integral, com exceção do P.E. Marinho do Aventureiro, 
da Reserva Biológica da Praia do Sul e da Estação Ecológica do Paraíso. É parceiro do 
Instituto Pró-Natura no Projeto “Cordão de Mata”, voltado para a proteção e restauração da 
Mata Atlântica no entorno de Unidades de Conservação, particularmente do Parque 
Estadual da Serra do Desengano.  

Pode apoiar a Reserva Biológica União na produção de mudas de espécies nativas, 
principalmente espécies frutíferas, e na cooperação em projetos agroflorestais para a sua 
Zona de Amortecimento proposta. 

Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA)  

Este órgão estadual possui representação no Conselho Consultivo da Reserva Biológica 
União. Desde 1999, o Laboratório Físico-Químico da FEEMA realiza, com o apoio do 
Consórcio da Bacia do Rio São João, um Programa de Monitoramento da qualidade da água 
deste rio. A Reserva precisa ser consultada pela FEEMA nos processos de licenciamento 
ambiental na região. Além disto, a FEEMA deve ser envolvida nos casos de ocorrência de 
acidentes ambientais na região da Reserva.  

Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) 

Este é o órgão gestor dos recursos hídricos, responsável pela implementação da legislação 
no Estado do Rio de Janeiro. Seu apoio é importante para a execução de intervenções, 
emissão de autorizações e licenças de obras e serviços, bem como para a fiscalização da 
ocupação marginal, que são ações que visam a proteção dos corpos d’ água e de 
mananciais.  

♦ Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro 
(EMATER-RIO) 

A EMATER-Rio é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, 
vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Pesca. Sua missão é 
apoiar efetivamente a família rural fluminense no desenvolvimento sustentável de suas 
comunidades, com geração de emprego, renda, proteção do meio ambiente e igualdade 
social.  

Dentro dos programas ambientais da EMATER-Rio, são realizadas atividades de educação 
ambiental para uso de defensivos agrícolas e incentivos à agricultura orgânica.  

A EMATER de Casimiro de Abreu já realizou cursos de agricultura orgânica e piscicultura e 
tem planos de implementar cursos de educação ambiental e de reciclagem, voltados para os 
assentamentos da região.  

Além de Casimiro de Abreu, os escritórios de Macaé e de Rio das Ostras poderiam 
colaborar com a Reserva União através da assistência técnica ambiental e extensão rural 
aos proprietários rurais do entorno.  
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♦ Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

Pode apoiar a Reserva na busca de uma solução para a gestão da Reserva Legal do 
Assentamento Bendizia.   

♦ Prefeituras Municipais da Região da Reserva 

As três prefeituras dos municípios que formam a Região da Reserva (Macaé, Rio das Ostras 
e Casimiro de Abreu) integram seu Conselho Consultivo. Abaixo, encontram-se resumidas 
as principais ações, projetos e atividades que estão sendo implementados e desenvolvidos 
na região por estes órgãos do governo, em especial pelas secretarias de meio ambiente. 
Cabe destacar o apoio das prefeituras nas ações de combate a incêndios florestais, através 
das brigadas. As prefeituras podem colaborar com o Programa de Educação Ambiental da 
Reserva e com o desenvolvimento de um projeto de resgate histórico-cultural com vistas à 
sua valorização.   

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu  

Esta prefeitura faz parte do Conselho da Reserva, o CONCRUNI.  

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Casimiro de 
Abreu foi criada em 02 de maio de 2001 com o objetivo de desenvolver atividades voltadas 
para a preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida da população casimirense.  

Possui um Departamento de Educação Ambiental, que é responsável pelo planejamento e 
execução de diversas atividades e projetos, descritos a seguir: 

 Elaboração de palestras sobre assuntos relacionados ao meio ambiente, que são 
ministradas às escolas e também no Espaço Ambiental.  

 Coordenação do Projeto RECICLA, de reciclagem de lixo em Casimiro de Abreu. Este 
projeto envolve atividades de coleta seletiva de lixo, educação ambiental, produção, 
empacotamento de compostos orgânicos e uma micro-indústria de vassouras PET. Criou 
também um Programa comunitário de troca de garrafas PET por vassouras produzidas 
na micro-indústria ou por sacos de compostos orgânicos produzidos na Unidade de 
Seleção de Resíduos Sólidos. 

 Gerenciamento das Unidades de Resíduos Sólidos: é realizado o tratamento de resíduos 
sólidos, com os recursos gerados pelas Unidades e é realizada a coleta dos resíduos 
dos serviços de saúde e a destinação final para o lixo hospitalar. 

 Limpeza dos rios: execução da catação de lixo nas margens dos rios que cortam o 
Município.  

 Projeto Vida Nova no Bairro Industrial: atividades de educação ambiental que visam a 
melhoria da qualidade de vida dos moradores e recuperação do Rio Indaiaçú, em 
parceria com outras entidades, entre as quais a Associação do Comércio e Indústrias de 
Casimiro de Abreu (ACINCA).  

 Participação em reuniões de diversos órgãos e grupos, entre os quais o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Associação Mico-Leão-
Dourado, Consórcio Lagos São João, Consórcio da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé 
(MRA5) e APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado.  

 Projeto “Conhecendo o Meu Rio São João”: voltado para os alunos das escolas do 
Município, com o objetivo de promover sua aproximação com os ambientes naturais que 
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o caracterizam, em especial o Rio São João. As atividades educativas são realizadas 
através de saídas diárias de barco pelo Rio São João, possibilitando, ainda, que os 
alunos conheçam o manguezal e o estuário, presentes na região.  

 Projeto de Educação ambiental permanente: atende às escolas do Município, com o 
objetivo de conscientizar e estimular a comunidade a adotar uma conduta de 
preservação do meio ambiente.  

 Tratamento de resíduos sólidos: construção da Unidade de Seleção de Lixo Modelo. 
Distribuição de recipientes, varredura e coleta de todo o lixo, de forma seletiva, nas 
áreas urbana e rural. 

 Projeto “Conservar com Olho no Futuro”: envolve a capacitação de 40 (quarenta) alunos 
na área ambiental, como monitores ambientais.  

 Saneamento e esgotamento sanitário. 

 Implantação da Agenda XXI. 

 Programas em conjunto das Secretarias de Meio Ambiente e de Educação: 

 Capacitação de professores da rede municipal de ensino, junto aos órgãos 
ambientais, para inclusão da educação ambiental na grade curricular; 

 Apoio ao desenvolvimento de pequenas campanhas afins; 

 Calendário de datas comemorativas de eventos ambientais; 

 Incentivo ao Programa de Ecoturismo para Jovens. 

 Elaboração e distribuição de informativo ambiental em parceria com diversas entidades. 

 Ações para tornar Casimiro de Abreu o “primeiro município ecologicamente correto do 
Estado do Rio de Janeiro”.  

O Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria é responsável pela execução de 
ações voltadas para a proteção ambiental do Município. Este Departamento realiza o 
atendimento a denúncias; apóia o Batalhão de Polícia Florestal e Meio Ambiente; participa 
de atividades relacionadas aos licenciamentos e termos de ajustamento de conduta; 
fiscaliza os corpos hídricos em parceria com a SERLA e com os consórcios de bacia; 
fiscaliza as construções em áreas de preservação, loteamentos e outros;  participa de 
campanhas de conscientização ambiental e da elaboração da legislação municipal e realiza 
a manutenção da arborização urbana, através da poda e corte de árvores em vias públicas. 

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Casimiro de Abreu (SMAP) foi 
desmembrada, em 2001, da Secretaria de Meio Ambiente e está localizada no Sítio 
Agrícola, na sede da Fundação Municipal de Casimiro de Abreu. Hoje, esta Secretaria tem 
um efetivo de aproximadamente 80 funcionários, entre agrônomos, veterinários, biólogos e 
técnicos administrativos. Através desta Secretaria, vêm sendo desenvolvidas atividades no 
âmbito do Projeto de Recuperação da Ictiofauna do Complexo de Juturnaíba, em parceria 
com o CEPTA/IBAMA e os municípios limítrofes da represa, Silva Jardim e Araruama. Entre 
2001 e 2003, foi feito o repovoamento com a piabanha, espécie de grande importância na 
prática da pesca esportiva, cuja população estava reduzida. Através deste projeto, já foram 
soltos mais de 300 mil alevinos de piabanha. Posteriormente, houve uma tentativa com o 
piau. A Secretaria desenvolve um Programa de estímulo à produção de peixes na região e, 
para isso, construiu uma estação de piscicultura com tanques para estimular a produção, 
com ênfase na tilápia, e, assim, gerar renda para os pequenos produtores do Município.  
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Esta Secretaria também vem dando assistência aos pesquisadores da UERJ e da UFF, em 
parceria com o IBAMA, envolvidos com análises de agrotóxicos em corpos hídricos do 
Município. No âmbito do Projeto de Recuperação e Despoluição Ambiental, através de 
ações conjuntas das Secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente de Casimiro de 
Abreu, em parceria com universidades, já se iniciou a limpeza e o monitoramento das águas 
do Rio Indaiaçu, que desemboca no Rio São João.  

Outras ações da Secretaria, em interface com o meio ambiente, incluem a produção de 
mudas de árvores nativas e exóticas, paisagismo e arborização da cidade, além de um 
projeto de uma horta comunitária. Além disso, a Secretaria vem incentivando o ecoturismo e 
o turismo rural no Município de Casimiro de Abreu. Já foram realizados cursos de formação 
de guias de turismo. 

Existem outros programas, em parceria com a Fundação Municipal Casimiro de Abreu e a 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), voltados para os jovens estudantes 
de 14 a 17 anos, como o “Paisagista Mirim” e “Jovem Agricultor Orgânico”, com 30 jovens 
cada um, com a orientação de assistente social. Estes jovens recebem uma bolsa auxílio-
salário e continuam estudando, ao mesmo tempo em que recebem noções teóricas e 
práticas sobre paisagismo, jardinagem e agricultura orgânica. No programa “Paisagista 
Mirim”, os integrantes acompanham todas as etapas que envolvem a produção, o plantio e a 
manutenção de espécies para arborização e ornamentação, além de espécies nativas e 
fruteiras. Já os “Jovens Agricultores Orgânicos” participam da produção e manutenção 
agroecológica de olerícolas, frutíferas e de sistemas agro-florestais, ajudando a garantir a 
saudável convivência entre a produção agrícola e a conservação ecológica.  

A SMAP também desenvolve ações voltadas para o ordenamento pesqueiro no Rio São 
João. Uma destas ações foi a elaboração da Portaria do IBAMA Nº. 82, de 16 de dezembro 
de 2003, que dispõe sobre a regulamentação da pesca no Rio São João. Também participa 
da organização de eventos comemorativos ou educativos voltados para o meio ambiente, 
como a realização de gincanas ecológicas.  

Atualmente, esta Secretaria vem difundindo e orientando atividades agroecológicas junto 
aos agricultores do entorno da Reserva Biológica União, principalmente no Assentamento 
Fazenda Visconde, onde existem cerca de 10 produtores trabalhando com sistemas 
agroflorestais e agricultura orgânica. A SMAP tem interesse em expandir estas ações no 
Município, difundindo estas técnicas ao maior número possível de produtores rurais, 
aumentando a oferta de produtos agroecológicos, o que trará, por sua vez, bons resultados 
para a conservação dos recursos naturais na região.  Esta Secretaria pode oferecer apoio 
técnico-institucional e operacional à Reserva.  

A Secretaria de Educação de Casimiro de Abreu participa de atividades ambientais e 
educativas. Desenvolve, junto à PETROBRAS e ao Centro Norte Fluminense para a 
Conservação da Natureza (CNFCN), o Projeto de Capacitação de Multiplicadores em 
Educação Ambiental.  

A Secretaria de Obras possui o potencial de prestar apoio técnico, institucional e operacional 
à Reserva e a Secretaria de Planejamento pode prestar apoio técnico-institucional.  

♦ Prefeitura Municipal de Macaé 

Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA) 

Devido à transição para o novo governo, estão ocorrendo mudanças significativas nos 
projetos e nas prioridades da Prefeitura e, consequentemente, da Secretaria.   
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As prioridades atuais identificadas estão apresentadas a seguir:   

A SEMMA pretende implantar o projeto de corredores ecológicos na região serrana do 
município, promovendo a conexão entre fragmentos e UCs já existentes. Uma das 
prioridades deste governo é a criação de Unidades de Conservação, entre as quais a do 
Estuário do Rio Macaé.  

O Plano de Manejo do Parque Municipal Natural Fazenda Atalaia já foi concluído e está em 
fase inicial de implantação, com previsão de finalização das obras e aquisição de 
equipamentos para o funcionamento da sua sede. 

Outra ação prioritária é o incremento da fiscalização ambiental no Município, que é de sua 
responsabilidade, incluindo a fiscalização das UCs (APA do Sana, Parque Municipal do 
Atalaia e o P.N. da Restinga de Jurubatiba). Estas ações visam atender ao Código Municipal 
de Meio Ambiente e às leis estaduais e federais de preservação ambiental, e são realizadas 
em conjunto com órgãos federais e estaduais que também têm esta responsabilidade.  

Ainda, prioriza atividades de combate ao caramujo africano, incluindo atividades de 
educação ambiental. 

A SEMMA também considera prioritárias as ações de recuperação de áreas degradadas e 
matas ciliares e a instalação de eco-barreiras nos rios e canais do Município. 

É responsável pela arborização urbana e pelas atividades relacionadas à manutenção, poda 
e plantio de espécies indicadas.  

Desenvolve ações de monitoramento de Unidades de Conservação localizadas no 
Município, visando a implementação das mesmas. Uma das prioridades da Secretaria é 
monitorar as trilhas do Peito do Pombo.  

Realiza o acompanhamento das ações de outras secretarias municipais e desenvolve 
trabalhos em interface, apoiando a atuação de ONGs ambientais na região. 

A Secretaria também trabalha com o estabelecimento de serviços de apoio ao turismo, 
como postos de informação turística, sinalização e calendário turístico. Tem como prioridade 
monitorar a visitação pública na área das cachoeiras do córrego do Peito do Pombo, no 
Sana.  

Desenvolve ações em interface com instituições ambientais internacionais.  

Outra prioridade da Secretaria é a consolidação do Fundo Municipal de Meio Ambiente.  

Dentre as ações ambientais que terão continuidade na APA do SANA, encontram-se os 
projetos de revegetação dos ecossistemas da Mata Atlântica e Matas Ciliares, o 
fortalecimento de parcerias com vários órgãos públicos locais, estaduais e com ONGs 
ambientalistas e o fortalecimento do Conselho Gestor da APA. 

A Secretaria de Meio Ambiente promove várias campanhas em datas comemorativas, tais 
como: dia da árvore, semana do meio ambiente, semana da água e campanha da dengue e 
desenvolve o projeto bairro cidadão. Além destas, são realizadas campanhas de incentivo à 
criação de novas RPPN’s. Também desenvolve outros projetos como o Programa de 
Denúncias, aos sábados, a rua da alegria (uma vez ao mês) e outros. A Secretaria de 
Agricultura pode oferecer assistência técnica aos proprietários lindeiros.  
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♦ Prefeitura Municipal de Rio das Ostras  

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SEMAP)  

A SEMAP vem desenvolvendo algumas atividades e projetos na Região, entre os quais se 
destacam a Estação Cultural de Rocha Leão, a Operação do Aterro Sanitário, a implantação 
do Sistema de Abastecimento de água tratada e o Esgotamento Sanitário de Rio das Ostras.  

No período de janeiro de 2003 a dezembro de 2004, através de um Acordo de Cooperação 
Técnica, como medida compensatória pela implantação do Aterro Sanitário de Rio das 
Ostras, apoiou o Programa de Educação Ambiental da Reserva União. 

Cabe destacar a atuação da Prefeitura, em especial da Secretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca no planejamento e gestão de ambiental, através do desenvolvimento 
diversas ações  e programas, como: 

- Participação popular na elaboração da Política Municipal de Meio Ambiente 

As ações governamentais do Município de Rio das Ostras estimulam a participação da 
sociedade na determinação das políticas de gestão ambiental, através de colegiados de 
âmbito local e regional. 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Conselho das Unidades de Conservação são 
colegiados municipais vinculados à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, na qual têm 
assentos representações do Poder Público, Instituições Técnicas da Área Ambiental e  
Sociedade Civil Organizada. Com esta composição, eles têm as competências de discutir e 
deliberar a cerca da política ambiental municipal e participar na gestão das Unidades de 
Conservação. 

Os Consórcios Intermunicipais de Gestão Ambiental das Bacias Hidrográficas dos Rios 
Macaé, Macabu, da Lagoa Feia e Zona Costeira (MRA–5) e das Bacias da Região dos 
Lagos, do Rio São João e Zona Costeira (MRA-4) são associações civis, sem fins lucrativos, 
que integram os interesses dos diversos municípios que compõem as áreas das respectivas 
bacias, no que diz respeito ao planejamento e gestão de tais recursos hídricos. Eles incluem 
representações do Poder Público, sociedade civil organizada e empresas usuárias de 
recursos hídricos. 

Os Comitês de Bacia Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé, Macabu, da Lagoa Feia e Zona 
Costeira  e das Bacias da Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira agregam as 
lideranças regionais, organizações não governamentais, associações de moradores e outras 
formas de grupos organizados que estejam atuando ou possam vir a atuar e participar nos 
setores de gestão ambiental e/ou dos  recursos hídricos. 

- Educação Ambiental  

O Núcleo de Educação Ambiental é um componente da estrutura de trabalho da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e Secretaria Municipal de Educação de 
Rio das Ostras/RJ, que proporciona aos educadores, educandos e comunidades um 
conjunto de atividades eco-pedagógicas, culturais, de apoio e incentivo a pesquisa, que 
venham promover o desenvolvimento pessoal e profissional, a fim de contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida e do ensino público no município. 

Estabelecendo parcerias com instituições, empresas, ONG’s, outras Secretarias Municipais 
e com lideranças comunitárias da Sociedade Civil Organizada, proporciona, a socialização 
de conhecimentos e experiências socioambientais, através de oficinas, cursos, expedições 
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ambientais, palestras, encontros eco-pedagógicos e fóruns permanentes de Educação 
Ambiental. 

Algumas das atividades desenvolvidas pelo núcleo de educação ambiental de Rio das 
Ostras são: o Projeto Ostrinha, o Projeto Comunidades em Ação na Microbacia do Jundiá, a 
oficina  “Educar para Valorizar os Recursos Hídricos”, os Fóruns Permanentes de Educação 
Ambiental, a  Agenda 21 Escolar e Com-vida (comissão de meio ambiente e qualidade de 
vida na escola), as Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental, o Link Ambiental, as 
Expedições Ambientais e a Rede de Educadores Ambientais de Rio das Ostras – REARO. 

- Corredores biológicos 

Objetivando a interligação de importantes fragmentos florestais locais, de forma a ampliar a 
área da mata disponível para as espécies nativas, a Secretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca, desenvolve o Programa Corredores Biológicos. 

O primeiro passo para a criação destes corredores é a ligação do Parque Municipal, com 
cerca de 6,5 hectares, com a mata da fazenda Bela Vista, de aproximadamente 70 hectares. 
Com a evolução deste programa, outras áreas irão ser contempladas, desta forma 
melhorando a qualidade da vida silvestre e de das populações humanas. 

- Unidades de conservação 

Visando a proteção dos ecossistemas, através da manutenção de áreas significativas, o 
Município de Rio das Ostras instituiu quatro áreas através da criação de Unidades de 
Conservação de âmbito Municipal. 

a) Área de proteção Ambiental (APA) da Lagoa de Iriry 

Criada pelo Decreto Municipal nº 028 / 2000, regulamentada pela Lei Municipal nº 740 / 
2003 e pelo Decreto Municipal nº120/2004 que homologou o plano de manejo, a Área de 
Proteção Ambiental da Lagoa de Iriry localiza-se no Município de Rio das Ostras, possui 
uma área de 982.742,43 m² e perímetro de 5.781,00 m, constituindo faixa de terra de 
largura variável entre a Rodovia Amaral Peixoto e o Oceano Atlântico, incluindo parte dos 
Loteamentos Jardim Bela Vista, Mar y Lago, Terra Firme e Reduto da Paz.  

A APA da Lagoa de Iriry  foi criada com os objetivos de disciplinar o processo de 
ocupação da área a fim de proteger a diversidade biológica, seus atributos bióticos, 
abióticos e estéticos e proteger a bacia hidrográfica da Lagoa de Iriry, de forma a 
assegurar a sustentabilidade do uso dos seus recursos naturais e a qualidade de vida. 

b) Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) de Itapebussus 

Criada pelo Decreto Municipal nº 038/2002 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 
119/2004, que homologou o plano de manejo, a Área de Relevante Interesse Ecológico 
de Itapebussus localiza-se na região costeira do Município de Rio das Ostras. 

Possuindo uma área de 907,22 hectares, compreende uma faixa de terras, de largura 
variável, que acompanha a costa desde o Loteamento Praia Mar, até as proximidades da 
divisa com o Município de Macaé na Lagoa de Imboassica, incluindo as micro-bacias 
hidrográficas das Lagoas Salgada, Itapebussus, Margarita e parte das bacias 
hidrográficas do rio das Pedras e da Lagoa de Imboassica.  

A ARIE de Itapebussus tem como objetivo específico, a preservação dos corpos hídricos 
locais protegidos por áreas de restinga e matas de tabuleiro ali existentes, que 
configuram espaços cênicos extraordinários. 
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c) Monumento Natural dos Costões Rochosos 

Criado pelo Decreto Municipal nº 054 de 26 de Julho de 2002 e regulamentado pelo 
Decreto Municipal nº118/2004, que homologou o Plano de Manejo, o Monumento Natural 
dos Costões Rochosos localiza-se na região costeira do Município de Rio das Ostras, 
ocupando uma área de 34,06 hectares e um perímetro de 6019,355m, onde estão 
inseridas as Praias da Joana, Virgem e Areias Negras, e as Ilhas do Costa, Laje Grande, 
Laje das Grotas, Trinta Réis e dos Pombos. 

O Monumento Natural dos Costões Rochosos foi criado com o objetivo de preservar as 
características primitivas das praias da Joana, Vigem e Areias Negras; os costões 
rochosos que as limitam; as ilhas do Costa, Trinta Réis e dos Pombos e as lajes Grande 
e das Grotas, como sítios naturais raros, singulares e de grande beleza cênica. 

d) Parque Natural Municipal dos Pássaros 

Criado pelo Decreto Municipal nº 091 de 29 de Novembro de 2002, limites ampliados pelo 
Decreto Municipal nº 055/2004 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº114/2004, que 
homologou seu plano de manejo, o Parque Natural Municipal dos Pássaros localiza-se no 
loteamento no Jardim Mariléa, em Rio das Ostras, possuindo uma área de 8,13 hectares 
e perímetro de 1,36km. 

O Parque Natural Municipal dos Pássaros foi criado com os objetivos de preservar e 
conservar os remanescentes da floresta de planície arenosa costeira úmida, e de 
vegetação específica de restinga; preservar as áreas de vegetação ciliar de brejos e 
alagados e estas coleções, que são sítios de abrigo e reprodução de espécies 
migratórias e ameaçadas de extinção; proteger os maciços isolados de formações 
florestais e refúgios associados, de forma a propiciar condições de interligação entre eles; 
propiciar campo permanente para a educação ambiental, o lazer, e a pesquisa científica 
orientada ao reconhecimento e sobrevivência da biodiversidade e dos demais elementos;  

O Parque Natural Municipal dos Pássaros possui um Viveiro Conservacionista, que têm 
por objetivo apoiar as ações do IBAMA e demais órgãos ambientais envolvidos na 
conservação das espécies, auxiliando a manutenção de animais silvestres em condições 
adequadas e dando subsídio no desenvolvimento de estudos sobre sua biologia e 
reprodução. 

O Viveiro do Parque possui um volume aproximado de 48.000m³, com 80 m de 
comprimento, 30 m de largura e 20 m de altura, adaptado como uma réplica de vários 
ecossistemas de Mata Atlântica. 

Está devidamente licenciado junto ao IBAMA, que determinou as espécies que poderiam 
habitar o criadouro (todas de ocorrência local, região sudesde/restinga). Pode abrigar um 
total de 400 indivíduos, representantes de 180 espécies. 

O viveiro foi povoado com animais do Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA 
(CETAS – Seropédica), fruto de diversas apreensões de órgãos de fiscalização 
ambiental.Também foram adquiridas aves de criadouros comerciais credenciados. 

- Recuperação Ambiental  

Buscando a recuperação das áreas no interior de Unidades de Conservação, em Áreas de 
Preservação Permanente (restinga, manguezal e matas ciliares) e Corredor Biológico, a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca vem desenvolvendo as 
atividades de: levantamento flora da local, produção de mudas espécies nativas, transplante 
de vegetação de áreas de restinga sujeitas à ocupação, plantio de mudas e manutenção das 
áreas em recuperação 
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Existem outras instituições governamentais que têm o potencial para apoiar a Reserva. 
Entre elas encontram-se a ALERJ, CEDAE, SAAE, Fundação Riozoo, Jardim Botânico e a 
Polícia Rodoviária Federal  

2.9.2.2. – Instituições do Terceiro Setor 

♦ Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/RJ) 

O SEBRAE é uma sociedade sem fins lucrativos, responsável pela capacitação gerencial de 
empresários e empreendedores de empresas de pequeno porte. O SEBRAE/RJ 
desenvolveu cursos na área dos assentamentos com os agricultores, em parceria com a 
AMLD e EMATER. Esta entidade criou uma proposta de desenvolvimento sustentável para 
os municípios da Baixada Litorânea. Existem projetos em andamento ou em fase de estudo 
para os municípios inseridos na bacia hidrográfica dos Rios São João, Una e das Ostras. No 
Município de Casimiro de Abreu existem projetos de turismo e cafeicultura. Neste Município, 
está sendo elaborado o Planejamento Estratégico do Ecoturismo, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. O SEBRAE pode colaborar com a Reserva 
através da capacitação e do apoio às iniciativas de desenvolvimento na região.  

♦ Associação do Patrimônio Natural do Estado do Rio de Janeiro (APN/RJ) 

Foi fundada em 1997 por iniciativa dos proprietários de RPPNs do Estado do Rio de Janeiro. 
Sediada no Município de Silva Jardim (RJ), esta Associação sem fins lucrativos desenvolve 
um trabalho de mobilização e incentivo de proprietários, visando a criação de novas RPPNs 
no Estado, que viabilizem o estabelecimento de corredores ecológicos e a conectividade 
entre UCs. A APN organiza, regularmente, palestras na região e em órgãos, como o CREA-
RJ, ou para produtores rurais interessados em conhecer o programa, visando difundir a 
importância da criação de RPPNs. A APN pode auxiliar a Reserva em seu trabalho junto aos 
proprietários, visando incentivar a criação de RPPNs na região.  

♦ WWF-Brasil 

O WWF-Brasil é uma organização não-governamental brasileira, de atuação nacional, 
dedicada à conservação da natureza. Realiza cerca de 71 projetos em todo o país. 

O Projeto de Conservação do mico-leão-dourado (PMLD) da WWF foi um dos primeiros 
trabalhos, com início em 1971. A WWF trabalha em parceria com a Associação Mico-Leão-
Dourado e ainda conta com a colaboração de vários outros parceiros nacionais e 
estrangeiros, cerca de 40 entidades entre ONG´s, universidades e empresas, além de 
centenas de zoológicos.  

Esta organização já apoiou alguns projetos na Reserva e possui o potencial para prestar 
apoio financeiro e institucional para a implementação das ações previstas neste documento. 

♦ Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD) 

A Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD) é uma instituição não governamental e sem fins 
lucrativos, com sede na Reserva Biológica de Poço das Antas, em Silva Jardim (RJ). 
Comprometida com a conservação do mico-leão-dourado desde 1984, foi oficialmente 
criada em 1992, com a missão de proteger a biodiversidade da Mata Atlântica de baixada 
costeira fluminense, com ênfase na proteção do mico-leão-dourado. 

É membro do Conselho Consultivo da Reserva Biológica União. Além disso, é membro do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Casimiro de Abreu, através do qual presta 
assessoria técnica em assuntos relacionados ao uso do solo e das florestas, incentivando a 
adoção de melhores práticas e a proteção legal de terras para a conservação. Também 
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possui uma cadeira na diretoria da Sociedade Ecológica de Aldeia Velha. Compõe o Comitê 
Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Estado, ao lado de outras instituições. 
É membro da Rede de ONG´s da Mata Atlântica e do Comitê Internacional para o Manejo e 
Conservação dos micos-leões, que é a instância responsável pelas decisões relativas à 
espécie no ambiente silvestre e em cativeiro. Apóia o Centro de Primatologia do Rio de 
Janeiro/FEEMA, principalmente nos aspectos de financiamento, internalização e 
contabilidade de recursos doados para o CPRJ. 

As ações da AMLD organizam-se em programas de conservação, manejo e pesquisa. Sua 
estratégia também abarca a participação na formulação de políticas públicas e o trabalho 
contínuo de educação ambiental, voltado, principalmente, para as comunidades do entorno 
da Reserva. Desenvolve, desde 1993, o Resgate e a Translocação de micos-leões 
silvestres. 

♦ Comitê Lagos São João 

Este é um órgão colegiado, integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, com atribuições normativas, consultivas e deliberativas, de nível regional. Sua área 
de atuação compreende as bacias da Região dos Lagos, com exceção daquelas que 
integram o sistema lagunar de Marica, destacando-se as lagoas de Jaconé, Saquarema e 
Araruama e os Rios São João, Una e das Ostras, além da zona costeira adjacente. Este 
Comitê pode oferecer apoio técnico-insitucional à Reserva.  

♦ Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé 

Este é um órgão colegiado, integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, com atribuições normativas, consultivas e deliberativas, de nível regional. Sua área 
de atuação abrange a totalidade das bacias dos rios Macaé, Jurubatiba, Imboassica e da 
Lagoa de Imboassica. Este Comitê pode oferecer apoio técnico-institucional à Reserva.  

♦ Consórcio Ambiental Lagos São João – MRA-4 

O Consórcio Ambiental Lagos São João ou Consórcio Intermunicipal para a Gestão 
Ambiental das Bacias da Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira, é uma 
associação civil sem fins lucrativos, criada em 17 de dezembro de 1999. Com sede no 
Município de Araruama, este Consórcio é formado por municípios, através das prefeituras, e 
é regido pelas normas do Código Civil Brasileiro, pelo seu Estatuto e Regimento Interno. 
Compreende um tipo de associação prevista no Art. 76 da Constituição Estadual, que faculta 
aos municípios, mediante aprovação das respectivas Câmaras Municipais, associarem-se e 
segue as diretrizes preconizadas na Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433, de 
08 de janeiro de 1997, e Política Estadual de Recursos Hídricos, Lei 3.239, de 02 de agosto 
de 1999.  

Sua missão é fomentar os Comitês de Bacia e, entre suas metas, está a de propor e 
executar ações de recuperação e melhoria ambiental na área que compreende as bacias 
hidrográficas das lagoas de Jaconé, Saquarema, Araruama e dos Rios Una, São João e das 
Ostras e a zona costeira adjacente. Participam deste Consórcio os Municípios de Armação 
dos Búzios, Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeira de Macacú, Casimiro de 
Abreu, Iguaba Grande, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva 
Jardim. Há representantes das prefeituras, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, ONGs e empresas privadas de grande porte da região. 

O Consórcio participa dos processos de decisão sobre o uso dos recursos naturais e a 
recuperação ambiental, através das seguintes ações: 

⇒ Promoção de estudos e campanhas; 
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⇒ Implantação da política de recursos hídricos (outorgas, comitês de bacia, cobrança pelo 
uso da água, Agência de Águas); 

⇒ Execução de projetos de manejo e de recuperação de ecossistemas; 

⇒ Promoção de serviços de comunicação social, coordenação e troca de informações 
entre os governos e a sociedade; 

⇒ Monitoramento e recomendação de tratamento uniforme na gestão qualitativa e 
quantitativa das águas; 

⇒ Incorporação, ao planejamento, dos conhecimentos e valores regionais da comunidade; 

⇒ Promoção da uniformização e troca de experiências de educação ambiental.  

O Consórcio é instituição integrante do Conselho Consultivo da Reserva Biológica União. 
Desenvolve papel de interlocutor entre a Reserva e outras instituições situadas na Bacia 
Hidrográfica dos Rios São João e das Ostras. O Consórcio vem promovendo a implantação 
do mosaico de UCs na Região. 

Pode colaborar com a Reserva através do Programa de apoio e incentivo à gestão de UCs, 
que consiste na utilização física e logística do CILSJ para viabilizar ações e apoiar os órgãos 
gestores de UCs, como o ICMBio e a FEEMA. Também pode apoiar as ações de educação 
ambiental, especialmente aquelas voltadas para a proteção dos corpos hídricos.  

No site do Consórcio são mantidas algumas informações sobre a Reserva e o Conselho 
Consultivo.  

♦ Consórcio Ambiental da Macroregião Ambiental MRA-5 

O Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias dos Rios Macaé e Macabú, 
das Lagoas de Cima, Feia e Zona Costeira Adjacente é uma associação sem fins lucrativos 
(prevista no Art. 76 da Constituição Estadual), criada em 28 de junho de 2000, tendo sua 
sede no Município de Rio das Ostras. Estão na MRA-5 10 municípios: Campos dos 
Goytacazes, São João da Barra, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Nova Friburgo, 
Santa Maria Madalena, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabú. As secretarias 
municipais de meio ambiente, as empresas e as entidades da sociedade civil são os 
agentes executores dos projetos. A Plenária de entidades do Setor da Sociedade Civil 
organizada é uma assembléia permanente de ONGs da MRA-5, reunindo atualmente 17 
entidades de diversos segmentos. 

Sua área de atuação compreende a parcela do território dos municípios situados nas bacias 
hidrográficas dos Rios Macaé, Macabú, Imbé, Ururaí, Imboassica e da Prata; as lagoas de 
Cima, Feia, Imboassica e o Complexo Lagunar do Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba, com destaque para a Lagoa de Carapebus e a Zona Costeira Adjacente. 

O Consórcio realiza palestras em escolas e, eventualmente, também em associações de 
moradores. Além disso, participa de audiências públicas dos empreendimentos para a 
região. 

Atualmente, está desenvolvendo um projeto de restauração de processos ecológicos e 
sociais na bacia do Rio Macaé, além do plano desta bacia e o enquadramento do corpo 
hídrico. Também é instituição integrante do Conselho Consultivo da Reserva Biológica 
União. 
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♦ Movimento Ecológico de Rio das Ostras (MERO)  

Esta organização da sociedade civil, integrante do Conselho Consultivo da Reserva, atua a 
nível local e regional, no âmbito das Macrorregiões Ambientais MRA-4 e MRA- 5, com 
participação na Plenária de Entidades da Sociedade Civil Organizada das ONG's dos 
Consórcios das Bacias. Foram muitas as ações implementadas ou apoiadas por esta 
organização nos últimos anos, que incluíram a realização de atividades educativas em 
escolas, acompanhamento das reuniões setoriais, conferências e conselhos municipais, 
análise de EIA/RIMA de atividades e empreendimentos potencialmente poluidores e 
modificadores do meio ambiente, tanto a nível municipal, como regional e estadual. Coopera 
com a Reserva no desenvolvimento de atividades ligadas à educação ambiental e à gestão 
integrada na região. 

♦ Associação Cultural e Ecológica de Casimiro de Abreu (ACEMCA) 

Apoia e desenvolve atividades ambientais em datas comemorativas, como a Semana do 
Meio Ambiente, além de promover campanhas e gincanas ecológicas. Esta Associação 
integra o Consórcio Intermunicipal para a Gestão das Bacias dos Rios Macaé e Macabú, da 
Lagoa Feia e Zona Costeira Adjacente, da Macrorregião MRA-5. 

♦ Sindicato Rural de Casimiro de Abreu 

Este sindicato faz parte do CONCRUNI e possui o potencial para colaborar na proteção e 
uso de sistemas orgânicos.  

♦ Fundação Rio das Ostras de Cultura – FROC 

Esta fundação possui o potencial para apoiar ações voltadas para o resgate cultural em 
Rocha Leão.  

Existem outras instituições do terceiro setor com o potencial para apoiar a Reserva, tais 
como: Conservação Internacional- CI do Brasil, Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica/UNESCO, Comunidade Zoológica Internacional, Comitê Internacional para Manejo 
dos Micos-Leões, Colônia de Pescadores de Barra de São João, Associação Macaense de 
Defesa Ambiental –AMDA, Associação de Moradores de Rocha Leão, Associação de 
Moradores de Barra de São João, Associação dos Produtores Rurais de Rio das Ostras e 
Colônia dos Pescadores de Rio das Ostras – Z-22. 

Especificamente com relação à Conservação Internacional – CI, esta instituição investe 
muitos de seus esforços na conservação do hotspot Mata Atlântica, especialmente no 
Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar, região que abrange a RB União. Nesta 
unidade de conservação, a CI tem apoiado a realização de pesquisas e educação 
ambiental, o plano de manejo da Reserva e o plano de manejo dos eucaliptais existentes na 
mesma. 

2.9.2.3. – Instituições Privadas ou de Capital Misto 

Grande parte dos fragmentos florestais da Mata Atlântica, essenciais para a manutenção da 
biodiversidade, pertence ao setor privado. Existem diversas formas para que uma empresa 
privada possa atuar em prol da conservação da natureza e do fortalecimento do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação. O marketing relacionado à causa é uma delas; a 
empresa pode aplicar parte de seus resultados em uma unidade de conservação ou em um 
bioma específico. Pode, ainda, criar e manter sua própria área protegida ou contribuir para a 
capacitação de pessoal para atuação em áreas protegidas. Sua atuação em meio ambiente 
pode ser pontual ao se voltar para um assunto ou região especifica, tais como: educação 
ambiental, saneamento, poluição e proteção à fauna e floresta amazônica (NUNES, 2002).  
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Dentre as empresas que desenvolvem ações na região voltadas para a conservação do 
meio ambiente, assim como aquelas com o potencial para tal, destacam-se as seguintes:  

♦ AMPLA Energia e Serviços S A 

Esta empresa desenvolve atividades de gestão ambiental no Estado e possui o potencial de 
apoiar a Reserva através de cooperação técnica.  

♦ FURNAS Centrais Elétricas  

FURNAS é uma empresa da administração indireta do governo federal, vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia e controlada pela Eletrobras. Possui representação no 
Conselho Consultivo da Reserva, possuindo o potencial para cooperar com a gestão da UC 
em aspectos institucionais, na proteção, em atividades de pesquisa, monitoramento e 
educação ambiental.   

A principal forma de apoio que o DNIT pode oferecer a Reserva é a manutenção da faixa de 
domínio da Rodovia BR-101, visando diminuir a ocorrência de incêndios e o número de 
atropelamentos de fauna silvestre nas margens desta rodovia, que corta a Reserva. Além 
disto, pode implementar outras medidas na Rodovia, como a melhoria e a manutenção da 
sinalização, além da instalação de redutores de velocidade nos trechos próximos à Reserva.  

♦ SENAC-RIO 

Esta organização privada e sem fins lucrativos atua em diversas áreas do conhecimento, 
podendo apoiar a Reserva através da realização de cursos, treinamentos, seminários, 
oficinas, entre outros serviços. 

♦ OUTROS COLABORADORES POSSIVEIS 

A Ferrovia Centro Atlântica – FCA, uma empresa do grupo Vale do Rio Doce, a 
PETROBRAS, a Transpetro e as empresas de telecomunicações Embratel, Vivo, Tim, Claro 
e Telemar poderiam ser citadas uma vez que todas elas possuem instalações no entorno da 
UC, em áreas limítrofes com a RB. 

A FCA, uma empresa do gurpo Vale do Rio Doce, possui uma linha ferroviária que corta um 
extenso trecho da RB União, além de outras instalações. Esta empresa colabora junto à UC 
na manutenção da faixa de domínio da ferrovia e no ajuste de uma operação às normas de 
segurança e legislação ambiental vigente, podendo ser um parceiro em potencial para 
projetos que visem a proteção da RB e o desenvolvimento sustentável do entorno. 

A TRANSPETRO, subsidiária integral da PETROBRAS, possui dutos que cortam trechos da 
RB União. Comprometida com a questão da segurança, meio ambiente e saúde, esta 
empresa colabora com a RB realizando a manutenção da faixa de domínio dos dutos e 
promovendo a capacitação contínua de seus funcionários de modo a assegurar as 
exigências da legislação relativa à SMS. Além disso, a parceria entre a RB e a 
TRANSPETRO pode envolver a aplicação de recursos provenientes do licenciamento e 
compensação ambiertal em atividades necessárias para que a RB atinja seus objetivos de 
criação. 

As empresas de telecomunicação EMBRATEL, VIVO, CLARO, TIM e TELEMAR possuem 
torres instaladas em áreas limítrofes à RB. Portanto, elas podem ser possíveis parceiras ao 
realizar a manutenção das torres, diminuindo assim a probabilidade de ocorrência de 
acidentes. Além disso, o compromisso destas empresas com a responsabilidade social pode 
abranger uma parceria com a RB na contribuição com a gestão de informações e 
comunicação social da UC. 
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ANEXO 1 – Principais instrumentos legais no âmbito federal, das Unidades de 
Conservação, da proteção e uso da Mata Atlântica, da biota e do meio ambiente 
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QUADRO 1.A – Principais instrumentos legais, no âmbito federal, das Unidades de 
Conservação, da proteção e uso da Mata Atlântica, da biota e do 
meio ambiente 

INSTRUMENTO LEGAL DATA RESUMO 

Constituição Federal 05.10.88 

Trata da proteção ao meio ambiente no Artigo 225 e dedica todo o 
Capitulo VI ao assunto. Deste capítulo, destaca-se o § 4º, através do 
qual a Mata Atlântica recebeu o reconhecimento de sua importância 
ambiental e social na legislação brasileira: "A Floresta Amazônica 
brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato- 
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao 
uso dos recursos naturais". 

Lei nº 4.771 15.09.65 

Institui o Novo Código Florestal, que dispõe sobre a Reserva Legal, 
determinando uma área mínima de cada propriedade rural, onde não 
se permite o corte raso. Reconhece a Área de Preservação 
Permanente como área de vegetação ao longo dos cursos d´água, 
ao redor de lagos e reservatórios naturais e artificiais, ao redor das 
nascentes, no topo de morros, montanhas e serras, nas encostas 
com declividade superior a 450, nas restingas e bordas de tabuleiros 
ou chapadas e em altitudes superiores a 1.800 m. Segundo o 
disposto no Art. 5º desta Lei, “o Poder Público criará Parques 
Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas Biológicas com a 
finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, 
conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas 
naturais com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e 
científicos”. No entorno da Reserva Biológica União encontram-se 
ocupações de terra em APP.  

Lei nº 5.197 03.10.67 

Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. Proíbe a 
caça, utilização das espécies da fauna e da flora, ressalvadas 
atividades científicas. No Art. 5º especifica que o Poder Público 
criará: Reservas Biológicas Nacionais, Estaduais e Municipais, 
onde as atividades de utilização, perseguição, caça, apanha, ou 
introdução de espécimes da fauna e flora silvestres e domésticas, 
bem como modificações do meio ambiente a qualquer título, são 
proibidas, ressalvadas as atividades científicas devidamente 
autorizadas pela autoridade competente. A caça predatória é uma 
das principais ameaças à Reserva Biológica União.  

Lei nº 6.766 19.12.79 

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras 
providências. Em seu Art. 1 estabelece que os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios poderão estabelecer normas 
complementares para adequar o previsto nesta lei às peculiaridades 
regionais e locais.  

Lei nº 6.938 31.08.81 

Instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação. São instrumentos desta 
Política (Art. 9); o zoneamento ambiental; o licenciamento; as 
unidades de conservação, o Cadastro Técnico Federal de atividades 
potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos naturais, 
entre outros. Estabelece, em seu Art. 9, como um dos instrumentos 
desta Política, a criação de espaços territoriais especialmente 
protegidos. Também criou os Estudos e respectivos Relatórios de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA), regulamentados em 1986 pela 
Resolução 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA). Determinou que as pessoas físicas ou jurídicas que 
degradarem reservas ou estações ecológicas e outras áreas 
declaradas como de relevante interesse ecológico estarão sujeitas 
às penalidades previstas nesta Lei (Art. 18, parágrafo único).  

Lei nº 6.902 27.04.81 Dispõe sobre a criação das Estações Ecológicas e das Áreas de 
Proteção Ambiental.  



 

 
 Maio / 2008 E2 - 130 

INSTRUMENTO LEGAL DATA RESUMO 

Lei nº 7.347  24.07.85 

Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 
causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico e estético e dá outras providências (alterada pela Lei 
8.078/90). 

Lei nº 7.679  23.11.88 Dispõe sobre a proibição da pesca de espécies em períodos de 
reprodução e dá outras providências.  

Lei nº 7.754 14.04.89 Estabelece medidas para a proteção de florestas existentes nas 
nascentes dos rios.  

Lei nº 9.605 12.02.98 

Lei de Crimes Ambientais. Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente e dá outras providências. Prevê multas que variam de 
cinqüenta reais a cinqüenta milhões de reais, aplicáveis a pessoas 
físicas e jurídicas que agredirem a natureza. Se, do dano à unidade 
de conservação, for afetada espécie ameaçada de extinção, dita 
circunstância será considerada pelo juiz como agravante.  

Lei n.º 9.985  18.07.00 
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza, SNUC, e dá outras providências. A categoria de manejo 
Reserva Biológica foi enquadrada no Grupo de Proteção Integral.  

Decreto-Lei nº 3.365 21.06.41 

Dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública. Determina, em 
seu Art. 5, os casos considerados de utilidade pública. Entre eles se 
encontram: a criação e melhoramento de centros de população, seu 
abastecimento regular de meios de subsistência; a abertura, 
conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos: a 
execução de planos de urbanização; o loteamento de terrenos 
edificados ou não para sua melhor utilização econômica, higiênica 
ou estética; a preservação e conservação dos monumentos 
históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos 
ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e 
realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a 
proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela 
natureza.  

Decreto- Lei nº 3.607  21.09.00 
Dispõe sobre a implementação da Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo 
de Extinção (CITES). 

Decreto nº 03 13.02.48 Aprova a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna, e das 
Belezas Cênicas Naturais dos países da América de 1940.  

Decreto nº 89.336 31.01.84 Dispõe sobre Reservas Ecológicas, Áreas de Preservação 
Permanente e Áreas de Relevante Interesse Ecológico.  

Decreto nº 99.274 06.06.90 

Regulamenta a Lei nº 6.902 e a Lei nº 6.938, que dispõem, 
respectivamente, sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas 
de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional de Meio 
Ambiente, e dá outras providências. 

Decreto nº 98.914 31.01.90 Instituiu, originalmente, as Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPNs). 

Decreto nº 98.830 15.01.90 Dispõe sobre a coleta, por estrangeiros, de dados e materiais 
científicos no Brasil e dá outras providências. 

Decreto nº 99.547 25.09.90 

Trata-se da primeira iniciativa do Governo Federal no sentido de 
regulamentar a Constituição Federal, definindo instrumentos legais 
específicos para a proteção e uso do bioma Mata Atlântica. Dispõe 
sobre a vedação do corte e exploração da Mata Atlântica.  
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INSTRUMENTO LEGAL DATA RESUMO 

Decreto nº 750 10.02.93 

Dispõe sobre o corte, a exploração, e a supressão da vegetação 
primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata 
Atlântica e dá outras providências. Além de definir os critérios para 
sua supressão e exploração, este decreto definiu e regulamentou a 
área de abrangência da Mata Atlântica, estendendo a proteção a 
todas as formações florestais tropicais e subtropicais das regiões 
Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul e seus ecossistemas 
associados como manguezais, restingas e campos de altitude. 
Protege, ainda, os brejos interioranos e os encraves florestais do 
Nordeste. Ademais, propicia uma compatibilização das normas de 
proteção da vegetação com os planos Diretores e demais leis de uso 
e ocupação do solo ou de proteção ambiental municipais. Para os 
casos de obras de utilidade pública ou interesse social, emque se 
fará necessário o desmatamento de áreas de Mata Atlântica, o 
Decreto 750/93 estabelece várias condicionalidades.  

Decreto nº 1.922 05.06.96 Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural (RPPN’s) e dá outras providências.  

Decreto s/n 22.04.98 Cria a Reserva Biológica União. 

Decreto nº 3.179 21.09.99 Regulamenta a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98 no que diz 
respeito às sanções administrativas ambientais. 

Decreto nº 3.834 05.06.01 

Regulamenta o Art. 55 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. 
Dispõe sobre a reavaliação, ajuste e definição das Unidades de 
Conservação e áreas protegidas criadas em data anterior à Lei nº 
9.985/ 00.  

Decreto s/ nº  27.06.02 
Cria a Área de Proteção Ambiental – APA da Bacia do Rio São João/ 
Mico-Leão-Dourado, no Estado do Rio de Janeiro, na Região da 
Reserva Biológica União.  

Decreto nº 4.340 22.08.02 
Regulamenta os artigos da Lei nº 9.985, de 18.07.02. Em seu Art. 
33, estabelece prioridade para a aplicação dos recursos da 
compensação ambiental.  

Decreto nº 4.519 13.12.02 
Dispõe sobre o serviço voluntário em unidades de conservação 
federais e dá outras providências. 

Decreto nº 5.092 21.05.04 
Define regras para a identificação de áreas prioritárias para a 
conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da 
biodiversidade. 

Resolução CONAMA nº 01 23.01.86 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental e a obrigatoriedade da 
elaboração de Estudos de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de 
Impacto Ambiental – RIMA para diversos empreendimentos. Em seu 
Art. 2, faz referência a uma lista de atividades cujo licenciamento 
depende da realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA). O 
licenciamento é fundamental para a região da RB, onde existem 
empreendimentos como dutos da PETROBRAS ou mesmo o projeto 
de duplicação da BR-101.  

Resolução CONAMA nº 11 03.12.87 Dispõe sobre Categorias de Unidades de Conservação, entre as 
quais as Reservas Biológicas. 

Resolução CONAMA nº 003 16.03.88 Regulamenta a participação voluntária de associações civis sem fins 
lucrativos na fiscalização de Unidades de Conservação. 

Resolução CONAMA nº 01 23. 01. 
88 

Dispõe sobre as diretrizes gerais para uso e implementação da 
avaliação de impacto ambiental. 

Resolução CONAMA nº 10 14.13.88 Dispõe sobre as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e seu 
zoneamento ecológico-econômico.  
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INSTRUMENTO LEGAL DATA RESUMO 

Resolução CONAMA nº 11 14.12.88 

Dispõe sobre proteção a Unidades de Conservação. Prevê 
restrições à construção ou abertura de aceiros, caminhos e 
barragens em seu interior. Ainda, estabelece que nas localidades 
vizinhas à UC devem ser criados programas educativos para o 
controle ou prevenção de incêndios.  

Resolução CONAMA nº 11 06.12.90 Dispõe sobre a revisão e elaboração de Planos de Manejo e 
licenciamento ambiental na Mata Atlântica.  

Resolução CONAMA nº 13 06.12.90 

Dispõe sobre a proteção dos ecossistemas do entorno das Unidades 
de Conservação, num raio de dez quilômetros, estabelecendo que 
qualquer atividade que possa afetar a biota deverá ser 
obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente. O 
licenciamento a que se refere o caput deste artigo só será concedido 
mediante autorização do responsável pela administração da Unidade 
de Conservação. No entorno da Reserva Biológica União ocorre 
desmatamento, ocupações de terra em APP, entre outras atividades 
que degradam o meio ambiente. 

Resolução CONAMA nº 06 04.05.94 

Dispõe sobre a vegetação florestal primária no Estado do Rio de 
Janeiro. As formações florestais abrangidas pela Mata Atlântica, no 
Estado do Rio de Janeiro, compreendem a Floresta Ombrófila Densa 
e a Floresta Estacional Semidecidual. 

Resolução CONAMA nº 02 18.04.96 

Dispõe sobre a reparação de danos ambientais causados pela 
destruição de florestas e outros ecossistemas. Determina requisito a 
ser atendido pela entidade licenciada, com a implantação de uma 
Unidade de Conservação de domínio público e uso indireto, 
preferencialmente uma Estação Ecológica, a critério do órgão 
licenciador, ouvido o empreendedor. 

Resolução CONAMA nº 03 18.04.96 Estabelece a definição de vegetação remanescente de Mata 
Atlântica. 

Resolução CONAMA nº 09 24.10.96 

Dispõe sobre os corredores entre remanescentes, conforme disposto 
no art. 7 do Decreto 750/93. Na região da Reserva Biológica União 
existem iniciativas de estabelecimento de corredores florestais entre 
remanescentes que, na maioria,  encontram-se em propriedades 
particulares.  

Resolução CONAMA nº 237  19.12.97 

Dispõe sobre a revisão dos procedimentos e critérios utilizados no 
licenciamento ambiental (altera a Resolução 001/86). Determina que 
compete ao IBAMA o licenciamento ambiental de empreendimentos 
com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional 
localizados ou desenvolvidos em Unidades de Conservação do 
domínio da União (Art. 4, inciso I).  

Resolução CONAMA nº 249 29.01.99 Aprova as diretrizes para a Política de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica. 

Resolução CONAMA nº 278 24.05.01 

Determina a suspensão, por ato próprio ou por delegação aos 
demais órgãos dos SISNAMA, das autorizações concedidas para 
corte e exploração de espécies ameaçadas de extinção constantes 
da lista oficial do IBAMA, em população natural no bioma Mata 
Atlântica, até que sejam estabelecidos critérios técnicos, 
cientificamente embasados, que garantam a sustentabilidade da 
exploração e a conservação genética das populações exploráveis. 

Resolução CONAMA nº 279 27.06.01 

Institui o licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos 
elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental, sendo que, 
segundo o Art. 1º, os procedimentos e prazos estabelecidos nesta 
Resolução aplicam-se em qualquer nível de competência. Estes 
empreendimentos incluem: 

I – Usinas hidrelétricas e sistemas associados; 

II – Usinas termelétricas e sistemas associados; 

III-Sistemas de transmissão de energia elétrica (linhas de 
transmissão e subestações); 

IV – Usinas Eólicas e outras fontes alternativas de energia. 
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Portaria nº 218 04.05.89 

Foi um dos primeiros dispositivos legais a disciplinar a exploração da 
vegetação nativa da Mata Atlântica. Dispõe sobre a derrubada e a 
exploração de florestas nativas e de formações florestais sucessoras 
nativas de Mata Atlântica (alterada pela portaria 438/89).  

Portaria IBAMA nº 1.522 e 45 
N/ 92 19.12.89 

Dispõe sobre a lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção, da qual o mico-leão-dourado, 
Leontopithecus rosalia (Linnaeus, 1766), faz parte. 

Portaria nº 438 09.08.89 
Altera a Portaria nº 218/ 89, que foi um dos primeiros dispositivos 
legais a disciplinar a exploração da vegetação nativa da Mata 
Atlântica. 

Portaria nº 39 16.08.91 
Estabelece preços de ingressos e permanência em Parques 
Nacionais, Reservas Biológicas, Estações Ecológicas e no Jardim 
Botânico do Estado do Rio de Janeiro. 

Portaria IBAMA nº 04 93 Cria a RPPN Fazenda do Bom Retiro, no Município de Casimiro de 
Abreu, na Região da Reserva Biológica União.  

Portaria IBAMA nº 16 93 Cria a RPPN Faz. Córrego da Luz, no Município de Casimiro de 
Abreu, na Região da Reserva Biológica União.  

Portaria IBAMA nº 016/94 94 

Dispõe sobre a manutenção e/ou criação em cativeiro da fauna 
silvestre brasileira com finalidade de subsidiar pesquisas científicas 
em Universidades, Centros de Pesquisa e Instituições Oficiais ou 
Oficializadas pelo Poder Público. 

Portaria nº 216 15.07.94 Aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional de Unidades de 
Conservação (CNUC). 

Portaria nº 92 – N 02.09.94 Regulamenta a Pesquisa Científica em Unidades de Conservação. 

Portaria nº 156 – N 98 Cria a RPPN Sítio Shangrilah, no Município de Macaé, na Região da 
Reserva Biológica União. 

Portaria nº 065-N 99 Cria a RPPN Fazenda Barra do Sana, no Município de Macaé, na 
Região da Reserva Biológica União. 

Portaria nº 99 06.08.02 Cria o Conselho Consultivo da Reserva Biológica União. 

FONTE: Parques do Brasil, 2003; IBAMA/SEMAM, 1992; MMA, 2003  
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Outros instrumentos legais federais pertinentes 

♦ Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 – dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá 
outras providências. Em seu Art. 1°, regula os direitos e as obrigações concernentes aos 
bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da 
Política Agrícola.  

♦ Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988 – institui o Planejamento Nacional de 
Gerenciamento Costeiro (GERCO), como parte integrante da Política Nacional para os 
Recursos do Mar – PNRM e Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA. Conforme o 
§1º:, os Estados e Municípios poderão instituir, através de lei, os respectivos Planos 
Estaduais ou Municipais de Gerenciamento Costeiro, observadas as normas e diretrizes 
do Plano Nacional e o disposto nesta lei, e designar os órgãos competentes para a 
execução. Este Plano poderá prever a criação de Unidades de Conservação.  

♦ Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 – dispõe sobre a Política Agrícola (alterada pela 
Lei 9.272/96). Define os objetivos e estabelece as ações e instrumentos da Política 
Agrícola, em relação ao planejamento da atividade florestal. Estabelece, em seu Art. 3, 
que, entre seus objetivos, encontra-se o de “proteger o meio ambiente, garantir o seu 
uso racional e a recuperação dos recursos naturais”. A referida Lei dispôs de seu 
Capítulo VI, Art. 19, para tratar da proteção do meio ambiente e da conservação dos 
recursos naturais, exigindo que o poder público: 

 Preserve o meio ambiente e conserve os recursos naturais; 

 Discipline e fiscalize o uso racional do solo, da água, da fauna e da flora; 

 Promova zoneamentos agroecológicos; 

 Desenvolva programas de educação ambiental; 

 Fomente a produção de sementes e mudas de essências nativas; 

 Coordene programas de estímulo à preservação de nascentes; 

 Adote como unidades de planejamento as bacias hidrográficas. 

♦ Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 
locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Esta Lei limita a operação dos recursos financeiros das Unidades de 
Conservação.  

♦ Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996 – define novas regras para o Imposto 
Territorial Rural (ITR), estabelecendo que nas propriedades rurais não são tributáveis as 
Áreas de Preservação Permanente; as Áreas de Reserva Florestal Legal obrigatórias e 
as Áreas de Interesse Ecológico para a proteção de ecossistemas, assim declaradas por 
ato do órgão competente.  

♦ Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 – conhecida como a “Lei das Águas”, 
estabelece a nova Política Nacional de Recursos Hídricos. Esta Lei define alguns 
princípios básicos, entre os quais o de que todos os corpos d´água passam a ser de 
domínio público; que a gestão dos recursos hídricos será feita por comitês de bacia, que 
terão como secretaria executiva as agências de água, com a participação do poder 
público, dos usuários e de representantes da sociedade.  
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A “Lei das Águas” define a bacia hidrográfica como área de gerenciamento dos recursos 
hídricos, e não mais os limites municipais e estaduais, e cria um novo ente deliberativo, 
o Comitê de Bacia Hidrográfica, que congrega o poder público e a sociedade civil e que 
delibera sobre a qualidade dos corpos hídricos de sua área de atuação, definindo assim 
o planejamento para a região a partir do plano de bacia.  

♦ Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997- dispõe sobre a Política Energética Nacional e 
as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e a Agência Nacional do Petróleo – ANP e dá outras providências. Esta Lei 
dispõe sobre os royalties, que constituem compensação financeira pelos 
concessionários de exploração de petróleo ou gás natural. Hoje, o Rio de Janeiro e seus 
municípios são os mais beneficiados com os royalties. Na Bacia de Campos, nove 
municípios, entre os quais Casimiro de Abreu, concentram 25% dos royalties pagos em 
todo o país. O dinheiro arrecadado através dos royalties tem várias aplicações, entre 
elas o investimento em pesquisa científica e o repasse aos estados e municípios que 
exploram, refinam ou distribuem o petróleo. 

♦ Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 – institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental e dá outras providências. 

♦ Lei nº 9.974, de 06 de junho de 2000 – altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 
que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, 
o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a 
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o 
registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras providências. Na Bacia do Rio São João, verifica-se o 
uso de agrotóxicos nas principais culturas e pastagens. 

♦ Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – regulamenta os Arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal e dispõe sobre o Estatuto da Cidade e o Estudo de Impacto de Vizinhança. 
Estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. O Estatuto da 
Cidade prevê a realização do Estudo de Impacto de Vizinhança – um novo instrumento 
de mediação entre os interesses privados dos empreendedores e aqueles que moram ou 
transitam em seu entorno. Seu objetivo é tornar justo o sistema de tomada de decisões, 
considerando os bairros e comunidades que sofrem influência dos grandes 
empreendimentos, sendo que, em alguns casos, o EIV não pode inviabilizar os 
empreendimentos que tenham importância para todo o município. A Prefeitura deve 
estabelecer os prazos e procedimentos envolvendo o Estudo de Impacto de Vizinhança.  

Segundo o disposto no Art. 36, a Lei Municipal definirá os empreendimentos e as 
atividades privadas ou públicas em área urbana que dependerão de elaboração de 
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de 
construção, ampliação ou funcionamento a cargo do poder público municipal, e, segundo 
o Art. 37, o EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos 
do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na 
área e suas proximidades.  

Entretanto, a elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) prévio, requeridas nos termos da legislação ambiental (Art. 38, 
Seção XII, Capítulo II).  

♦ Lei nº 10. 410, de 11 de janeiro de 2002 – criou a carreira de Especialista em Meio 
Ambiente, composta pelos cargos de Gestor Ambiental, Gestor Administrativo, Analista 
Ambiental, Analista Administrativo, Técnico Ambiental, Técnico Administrativo e Auxiliar 
Administrativo, abrangendo os cargos de pessoal do Ministério do Meio Ambiente – 
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MMA e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA. 

♦ Lei nº 3.864, de 24 de junho de 2002 – cria normas de assentamento de famílias em 
imóveis rurais, integrantes ou incorporados ao patrimônio público estadual, regulamenta 
o uso da terra e dá outras providências. 

♦ Resolução CONAMA nº 023, de 07 de dezembro de 1994 – regulamenta o 
licenciamento ambiental das atividades petrolíferas. Os órgãos estaduais de meio 
ambiente devem expedir as licenças, fazendo uso de instrumentos como o EIA e o 
respectivo RIMA, RCA, EVA, RAA e PCA. 

♦ Resolução CONAMA nº 289, de 25 de outubro de 2001 – estabelece diretrizes para o 
licenciamento ambiental de projetos de assentamentos de reforma agrária. No entorno 
da Reserva Biológica União existem assentamentos e acampamentos rurais que 
carecem de um planejamento adequado. Dentre os artigos desta resolução, destacam-
se os seguintes: 

Art. 3º, § 3º; Projetos de assentamento de reforma agrária, cuja implantação exija 
incremento de corte raso, não poderão ser criados em áreas com florestas e demais 
formas de vegetação protegidas por regras jurídicas. 

Art. 9º; Para os projetos de assentamento de reforma agrária implantados antes da 
vigência desta Resolução, o responsável pelo projeto fica dispensado da LP e deverá 
requerer, junto ao órgão ambiental competente, a respectiva LI para a regularização de 
sua situação ambiental. 

Art. 13º; O órgão ambiental competente deverá conferir prioridade na análise dos 
projetos de assentamentos de reforma agrária, tendo em vista a sua urgência e 
relevância social.  

♦ Resolução nº 303, de 20 de março de 2002 – dispõe sobre parâmetros, definições e 
limites de Áreas de Preservação Permanente – APP. Define área urbana consolidada e 
os critérios que esta deve atender. 

♦ Resolução nº 357, de 17 de março de 2005 – dispõe sobre a classificação dos corpos 
d’água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências.  

♦ Decreto – Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967 – dispõe sobre o loteamento urbano, 
responsabilidade do loteador, concessão de uso e espaço aéreo e dá outras 
providências. 

♦ Decreto nº 97.635, de 10 de abril de 1989 – cria o Sistema Nacional de Prevenção e 
Combate aos Incêndios Florestais – PREVFOGO, que atribui ao Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA a competência de 
coordenar as ações necessárias à organização, implementação e operacionalização das 
atividades relacionadas com a educação, pesquisa, prevenção e controle e combate aos 
incêndios florestais e queimadas. Este decreto estabelece as condições de uso do fogo, 
sob a forma de queimada controlada. 

♦ Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998 – regulamenta o parágrafo único do Art. 27 da 
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), mediante o estabelecimento 
de normas de precaução relativas ao emprego do fogo em práticas agropastoris e 
florestais e dá outras providências. Observadas as normas e condições estabelecidas 
por este decreto, é permitido o emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais, 
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mediante Queima Controlada. Considera-se Queima Controlada, o emprego do fogo 
como fator de produção e manejo em atividades agropastoris ou florestais e para fins de 
pesquisa científica e tecnológica, em áreas com limites físicos previamente definidos. O 
emprego da Queima Controlada depende de prévia autorização, a ser obtida pelo 
interessado junto ao órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com 
atuação na área onde se realizará a operação. No entorno da Reserva Biológica União, 
verifica-se a ocorrência de práticas agrícolas com a utilização do fogo. 

♦ Decreto nº 2.972, de 26 de fevereiro de 1999 – de acordo com o Art. 8º, compete à 
Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos propor políticas e 
normas, definir estratégias e implementar programas e projetos nos temas relacionados 
com o monitoramento da qualidade do meio ambiente e com as diferentes formas de 
poluição, degradação ambiental e riscos ambientais, entre outros. 

♦ Decreto s/n, de 23 de agosto de 2000 – declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da 
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, imóveis que menciona e dá outras providências. 
Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou 
instituição de servidão de passagem, em favor da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – 
PETROBRAS, os imóveis constituídos de terras e benfeitorias, de propriedade particular, 
excluídos os bens de domínio público, compreendidos na faixa de terras situada nos 
Municípios de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Silva Jardim e Cachoeiras de 
Macacu, no Estado do Rio de Janeiro, necessários à construção do duto para transporte 
de líquido de gás natural – LGN – do Terminal de Cabiúnas para a Refinaria Duque de 
Caxias (OSDUC II), nos Municípios de Macaé e Duque de Caxias, respectivamente, no 
Estado do Rio de Janeiro. 

♦ Portaria Conjunta IBAMA e INCRA nº 155, de 27 de março de 2002 – dispõe sobre a 
compensação de áreas de Reserva Legal nos projetos de assentamento de reforma 
agrária ou colonização do INCRA.  

♦ Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001 – altera os Arts. 1º, 4º, 14, 16 
e 44, e acresce dispositivos à Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o 
Código Florestal, bem como altera o art. 10 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, e dá outras 
providências. 

Considerações adicionais  

♦ Lei do SNUC Nº 9.985, de 18 de Julho de 2000 – Determina, em seu Art. 49, que a 
área de uma Unidade de Conservação é considerada zona rural, e que sua zona de 
amortecimento, uma vez definida, não poderá ser transformada em zona urbana. Dispõe 
que, “nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, como 
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório (EIA/RIMA), o 
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação do grupo de proteção integral, de acordo com o disposto neste artigo e no 
regulamento desta Lei” (Art. 36).  

♦ Lei 1.922, de 05 de junho de 1996, que instituiu as RPPN´s. Segundo esta Lei, as 
RPPNs terão por objetivo a proteção dos recursos ambientais representativos da região. 
Nestas unidades, poderão ser desenvolvidas atividades de cunho científico, cultural, 
educacional, recreativo e de lazer, observando o objetivo estabelecido. No exercício das 
atividades de fiscalização, monitoramento e orientação às RPPN´s, o órgão responsável 
pelo reconhecimento deverá ser apoiado pelos órgãos públicos que atuam na região, 
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podendo também obter a colaboração de entidades privadas, mediante convênios, com 
a anuência do proprietário do imóvel. Caberá ao proprietário do imóvel:  

− assegurar a manutenção dos atributos ambientais da RPPN e promover sua 
divulgação na região, mediante, inclusive, a colocação de placas nas vias de acesso 
e nos limites da área, advertindo terceiros quanto à proibição de desmatamento, 
queimadas, caça, pesca, captura de animais e quaisquer outros atos que afetem ou 
possam afetar o meio ambiente;  

− submeter à aprovação do órgão responsável pelo reconhecimento o zoneamento e o 
plano de utilização da Reserva, em consonância com o previsto nos §§ 1º e 2º do 
artigo 3º deste Decreto;  

− encaminhar, anualmente e sempre que solicitado, ao órgão responsável pelo 
reconhecimento, relatório de situação da Reserva e das atividades desenvolvidas.  

♦ Decreto de 27 de junho de 2002, que criou a APA da Bacia do Rio São João/ Mico-
Leão-Dourado. A Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, especifica, em seu Art. 15, que uma 
APA “tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo 
de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”. Conforme 
disposto em seu Art. 4º, na APA ficam sujeitas ao licenciamento prévio pelo IBAMA as 
seguintes atividades, dentre outras: 

I. A implantação de projetos de urbanização, novos loteamentos e a expansão ou 
modificação daqueles já existentes; 

II. A implantação ou expansão de serviços públicos de água, esgoto e energia elétrica. 

III. A remoção de vegetação nativa; 

IV. A abertura de novas ou ampliação das vias de comunicação existentes; 

V. A modificação de gabarito de construção, taxa máxima de ocupação e módulo 
mínimo de parcelamento do solo; 

VI. A construção de diques e barragens nos cursos d´água; 

VII. A implantação ou execução de qualquer atividade potencialmente degradadora do 
ambiente. 

Por outro lado, a lei prevê que as mesmas atividades listadas acima fiquem sujeitas ao 
licenciamento prévio pelo IBAMA nas áreas que ficaram excluídas do perímetro da APA, 
a saber: Reserva Biológica de Poço das Antas, Parque Ecológico Municipal do Mico-
Leão-Dourado e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural já existentes, bem 
como outras áreas descritas pelo Decreto.  

Legislação de Âmbito Estadual 

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, promulgada em 5 de outubro de 1989, 
dedicou o Capítulo VIII para tratar do meio ambiente. Declarou em seu Art. 261: “Todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se a todos, e em especial ao Poder Público, 
o dever de defendê-lo, zelar por sua recuperação e proteção, em benefício das gerações 
atuais e futuras”.  

§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público, entre outras 
obrigações: 
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III – implantar sistema de Unidades de Conservação, representativo dos ecossistemas 
originais do espaço territorial do Estado, vedada qualquer utilização ou atividade que 
comprometa seus atributos essenciais.  

Em seu Art. 267, estabeleceu que “a extinção ou alteração das finalidades das áreas das 
Unidades de Conservação dependerá de lei específica”. Os incisos do Art. 268 especificam 
como áreas de preservação permanente, dentre outras, os manguezais, lagos, lagoas, 
praias, vegetação de restinga, nascentes e faixas marginais de proteção de águas 
superficiais e áreas que abriguem exemplares ameaçados de extinção. E o Art. 269 declara 
como Áreas de Relevante Interesse Ecológico as coberturas florestais nativas e a zona 
costeira, entre outras.  

♦ Lei nº. 801, de 20 de novembro de 1984 – dispõe sobre o controle no uso de 
defensores agrícolas e dá outras providências. 

♦ Lei nº 1.356, de 03 de outubro de 1988 – dispõe sobre os procedimentos vinculados à 
elaboração, análise e aprovação dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA).  

♦ Lei nº 1.898, de 26 de novembro de 1991 – dispõe sobre a realização de auditorias 
ambientais.  

♦ Lei nº 3.111, de 18 de novembro de 1998 – complementa a Lei nº 1.356, de 03 de 
outubro de 1988, estabelecendo o princípio de análise coletiva de EIA/RIMA, quando 
numa mesma bacia hidrográfica. Segundo o disposto no Art. 1º, a Fundação Estadual de 
Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) realizará a análise conjunta dos 
empreendimentos quando houver mais de um EIA/RIMA para a mesma bacia 
hidrográfica, visando definir a capacidade de suporte do ecossistema, a diluição dos 
poluentes e os riscos civis, sem prejuízo das análises individuais dos empreendimentos. 

♦ Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999 – e a Resolução nº 05, de 10 de abril de 2000, 
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e Regimentos Internos de Comitês já 
constituídos. Esta lei Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria o Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro, o Plano 
Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) e os Planos de Bacias Hidrográficas; estabelece 
diretrizes para a formação e funcionamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas como 
órgãos integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos no 
Estado do Rio de Janeiro (Conselho Estadual, comitês, agências e Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos) e preconiza a descentralização na tomada de decisões, com a 
participação do poder público, dos usuários, da comunidade e da sociedade civil 
organizada, definindo como unidade básica de gerenciamento a bacia ou região 
hidrográfica.  

♦ Lei nº 3.325 de 17 de dezembro de 1999 – institui a Política Estadual de Educação 
Ambiental, cria o Programa Estadual de Educação Ambiental e complementa a lei 
federal nº 9.795/99 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

♦ Lei nº 3.467, de 14 de setembro de 2000 – dispõe sobre as sanções administrativas 
derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro. 
Estabelece, em seu Art. 11 (Capítulo II, Seção I), que os servidores públicos dos órgãos 
ambientais estaduais são as autoridades competentes para lavrar autos de infração 
ambiental e instaurar processos administrativos.  

♦ Decreto n.º 1.633, de 21 de dezembro de 1977 – institui o Sistema de Licenciamento 
de Atividades Poluidoras (SLAP), criado para disciplinar a implantação e o 
funcionamento de qualquer equipamento ou atividade considerada poluidora e/ou 
passível de provocar degradação ambiental. Estão sujeitos ao SLAP todos os 
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empreendimentos passíveis de poluição ou degradação do meio ambiente que estejam 
em fase de implantação ou já em atividade no Estado do Rio de Janeiro. 

♦ Resolução SEMADS nº 293 – dispõe sobre o cadastramento de entidades ambientais – 
CEEA do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Legislação no Âmbito Municipal 

Legislação do Município de Casimiro de Abreu 

A Lei Orgânica deste Município foi promulgada em 1º de abril de 1990 e trata do meio 
ambiente no Capítulo VII.  

Entre as ações necessárias para o atendimento do previsto neste capítulo, incumbe ao 
poder público: 

“definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos, que justifiquem sua proteção”; 

“exigir, na forma de lei, para instalação de obras ou atividades potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que 
se dará publicidade” ; 

“promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente” ; 

“proteger a fauna e a flora, vedada, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à 
crueldade”; 

“estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando 
especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, bem como a consecução 
de índices mínimos de cobertura vegetal”.  

Conforme especifica o Art. 208 da referida Lei, o Município deve criar os Conselhos 
Municipais, entre os quais o do Meio Ambiente.  

O Conselho Ambiental do Município de Casimiro já elaborou seu regimento interno.  

Conformam este Conselho os seguintes 10 órgãos governamentais e não-governamentais, 
respectivamente: 

- Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

- Secretaria de Educação  

- Secretaria de Saúde 

- Secretaria de Turismo e Comércio 

- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 

- Associação do Bairro Industrial 
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- Associação Unida dos Moradores de Casimiro de Abreu 

- Associação Livre de Aquicultores- ALA, de Barra de São João  

- Sociedade Ecológica de Aldeia Velha 

- Lions Clube de Barra de São João 

O Plano Diretor do Município de Casimiro de Abreu já foi publicado (Lei Complementar nº 
1060 / 2006, de 05/10/2006) e deverá ser levado em consideração neste Plano de Manejo.  

Este Plano Diretor foi instituído pela Lei Complementar Nº 1.060 de 05 de outubro de 2006 e 
é o principal instrumento da política de desenvolvimento urbano, rural e ambiental do 
município.  

Nas premissas do Plano estabelecidas no Art. 3º, no Inciso III a  proteção ao meio ambiente, 
é estabelecida como premissa. 

No Art. 4º são estabelecidos os objetivos gerais para o desenvolvimento de Casimiro de 
Abreu e o Inciso III estabelece a incorporação da componente ambiental na definição dos 
critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo, sobretudo para a proteção de mananciais 
e recursos hídricos, da qualidade do solo, recuperação de áreas degradadas, tratamento de 
áreas públicas e expansão dos serviços de saneamento ambiental. Este mesmo artigo em 
seu Parágrafo Único estabelece como tema prioritário o meio ambiente. 

No Título II, que trata do desenvolvimento urbano e Ambiental, Capítulo I, que trata do 
Sistema Produtivo, Seção I, Art. 5º, estabelece que o desenvolvimento econômico de 
Casimiro de Abreu deverá ser promovido a partir da dinamização e diversificação das 
atividades econômicas que integram o sistema produtivo no Município observando os 
princípios da inclusão social e da sustentabilidade ambiental, com base nas peculiaridades 
locais.  

O Capitulo II, trata da variável ambiental, e está dividido em cinco Seções compreendendo 
quarenta artigos, iniciando-se no Art. 18º e terminando no Art. 57º, no entanto os Artigos que 
tratam especificamente de Meio Ambiente são os compreendidos entre o Art. 18º e o Art. 
34º. O primeiro disciplina a organização do território municipal de modo a assegurar o 
equilíbrio ambiental, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da área urbana e da 
zona rural. O Art. 19º estabelece que o território municipal se organizará tendo como 
referência o Sistema Ambiental do Município, compondo-se; I – do patrimônio natural do 
Município; II – do patrimônio cultural de Casimiro de Abreu; III – do sistema municipal de 
saneamento ambiental e IV – do sistema municipal de meio ambiente. No Art. 20º definem-
se os elementos referenciais para o patrimônio natural do Município, a saber: I – a orla 
marítima de Barra de São João; II – a rede hidrográfica e as reservas subterrâneas de água; 
III – os remanescentes de mata atlântica; IV – os remanescentes de mata de restinga e 
manguezais; e V – as Unidades de Conservação da natureza instituídas ou a serem criadas.  

O Plano Diretor estabelece também elementos referenciais para o saneamento ambiental no 
seu Art. 22º. 

Um dos objetivos do desenvolvimento do Município é a promoção do Desenvolvimento 
Sustentável, integrado ao patrimônio natural e á recuperação das áreas degradadas a fim de 
elevar a qualidade do meio ambiente; além de outros estabelecidos no Art. 24º. 

 O Art. 25º estabelece as diretrizes gerais para a gestão do Sistema Ambiental do Município, 
destacando-se a adoção de uma visão ambiental integrada às políticas de desenvolvimento 
que incorpore os recortes territoriais das bacias hidrográficas nos seus estudos e avaliações 
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e a inclusão do componente educação ambiental nas ações voltadas à proteção e 
conservação do meio ambiente.  

A Seção II trata das diretrizes para a gestão do Patrimônio Natural, delineando 
especialmente áreas protegidas pela legislação ambiental vigente. Estão preconizadas no  

Art. 29º diretrizes para o desenvolvimento institucional da gestão do patrimônio natural do 
Município, destacando-se a estruturação dos órgãos municipais responsáveis pelo 
planejamento, fiscalização, controle, monitoramento e educação ambiental para atuação em 
conjunto com as esferas estadual e federal; e o apoio à elaboração, implementação e 
monitoramento de Planos de Manejo e Conselhos Gestores das Unidades de Conservação.  

O Art. 31º define Zonas de Interesse Ambiental e Paisagístico - ZIAP como as áreas de 
especial importância ambiental, em face de sua relevante contribuição para o equilíbrio 
ecológico e o Art. 32º específica diretrizes para esta área no Município.   

O Art. 51º estabelece prioridades para a implementação da gestão do saneamento 
ambiental destacando-se a implantação de um sistema de gerenciamento dos resíduos 
sólidos, que adote a gestão integrada e participativa, com inserção social dos catadores de 
lixo, promovendo a recuperação ambiental das áreas degradadas de Vila Verde e da 
Estrada do Ribeirão. 

Os Art. 52º a 56º tratam de diretrizes para a gestão do saneamento ambiental e dos 
sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem urbana e dos 
resíduos sólidos. 

O Capitulo V trata do Uso e ocupação do Solo que, em sua Seção I, estabelece Diretrizes 
Gerais e, na Seção II, trata da Divisão Territorial. Esta última, na sua Subseção I, trata do 
Macrozoneamento Municipal. Neste Zoneamento o Art. 99º divide o Município em duas 
áreas: a Área Rural e a Área Urbana. A primeira se subdivide em Macrozona Agrícola e 
Macrozona de Manejo Sustentável; e a segunda em cinco Macrozonas, a saber: de 
Adensamento Controlado; Prioritária para Implantação de Infra-Estrutura Urbana;de 
Restrição à Ocupação; de Estruturação Urbana; e de Expansão Intensiva.  

O Titulo III, Capítulo II, trata dos Instrumentos de Controle Urbano e Ambiental, com 
destaque para o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança e o Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental e das questões de Licenciamento ambiental de empreendimentos e da aplicação 
de medidas compensatórias.  

O Art. 166º determina a sua revisão em períodos de 10 anos.  

Neste Plano Diretor verifica-se que a variável ambiental é tratada de forma genérica em 
vários artigos, mas sem detalhe, mesmo naqueles que tratam especificamente das questões 
ambientais. 

Além disso, este Município dispõe de alguns instrumentos de gestão urbana, entre os quais 
se destacam os seguintes: 

• Lei nº. 45, de 05 de outubro de 1979 – dispõe sobre o Plano de Desenvolvimento Físico-
Territorial do Município. 

• Lei nº. 46, de 05 de outubro de 1979 – delimita o perímetro urbano e de expansão 
urbana. 

• Lei nº. 47, de 05 de outubro de 1979 – dispõe sobre o zoneamento no Município de 
Casimiro de Abreu. 
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• Lei nº. 48, de 05 de outubro de 1979 – regula o parcelamento do solo para fins urbanos 
no município de Casimiro de Abreu.  

• Decreto municipal 034/02 – disciplina a construção civil em área rural e de expansão 
urbana, acautelando o adequado ordenamento territorial e dano potencial ao meio 
ambiente. 

Legislação do Município de Rio das Ostras 

O Município possui uma Lei Orgânica que trata da Política do Meio Ambiente na Seção VII.   

Entre as ações necessárias para o atendimento do previsto neste capítulo, incumbe ao 
poder público: 

Art. 246º – Proteger a fauna e a flora, vedada, na forma da lei, as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à 
crueldade. 

Art. 248º – Proteger e restaurar a diversidade e a integridade do patrimônio genético, 
biológico, ecológico, paisagístico, histórico e arquitetônico. 

Art. 249º – Promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando 
especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, a consecução de índices 
mínimos de cobertura vegetal, o reflorestamento econômico em áreas ecologicamente 
adequadas, visando suprir a demanda de matéria prima de origem florestal, a preservação e 
a recuperação das florestas nativas e manguezais. 

Além disso, este Município dispõe de alguns instrumentos de gestão urbana, entre os quais 
se destacam os seguintes: 

• Lei nº. 194/96 – instituiu o zoneamento geofísico e dá destinações específicas.  

• Lei nº. 202/96 – regula o parcelamento e uso do solo para fins urbanos e dá outras 
providências.  

• Decreto nº 054/2002 – cria o Monumento Natural dos Costões Rochosos e dá outras 
providências.  

• Decreto nº 091/2002 – cria o Parque Natural Municipal dos Pássaros e dá outras 
providências.   

• Decreto nº 038/2002 – cria a Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE de 
Itapebussus e dá outras providências.  

• Decreto nº 740/2003 – cria a Área de Proteção Ambiental APA da Lagoa do Iriry, a 
regulamenta e dá outras providências.  

• Decreto nº 055/2004 – altera a área do Parque Natural Municipal dos Pássaros 
localizado no bairro Jardim Mariléa.  

O Plano diretor do Município de Rio das Ostras já foi publicado (Lei Complementar nº 04 / 
2006, de 10/10/2006) e deverá ser levado em consideração neste Plano de Manejo. 

O Plano Diretor do Município de Rio das Ostras foi instituído pela Lei Complementar 004 de 
2006 e concebido com a abrangência de todo o Município. 
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O Art. 1º considera o Plano Diretor como o principal instrumento estratégico da política de 
desenvolvimento econômico, social urbano e ambiental do Município. No seu Art. 4º, define 
os princípios que o regem, nos incisos III e IX, tocam na questão ambiental, mostrando a 
preocupação do Plano com a proteção do ambiente natural e construído e também com a 
sua recuperação. 

O Capítulo II trata das Políticas Ambientais e é constituído por IX Seções e 20 Artigos, 
iniciando-se no Art. 13º e terminando no 33º.  

Na Seção I, estabelece as Disposições Gerais, definindo no Art. 13º a Política Municipal do 
Meio Ambiente e estabelecendo as suas Diretrizes, destacando-se, no Parágrafo Único, que 
é vedada a expansão urbana incompatível com os limites da sustentabilidade ambiental, 
social e econômica do Município. O Art. 14º estabelece os Instrumentos da Política 
Municipal do Meio Ambiente.    

A Seção II trata dos Recursos Hídricos e os Arts. 15º e 16º estabelecem os princípios 
fundamentais e as diretrizes da gestão dos recursos hídricos, respectivamente. 

A Seção III trata do Saneamento Ambiental e os seus Arts. 17º e 18º estabelecem a gestão 
dos serviços de saneamento ambiental e as diretrizes para esta gestão. 

A Seção IV trata dos Resíduos Sólidos e o Art. 19º estabelece as Diretrizes para a gestão 
dos resíduos sólidos no Município. 

A Seção V trata da Drenagem Urbana e a Seção VI, do Controle de Pragas e Vetores de 
Doenças.  

É importante destacar que este Plano Diretor tem uma Seção, a VII, para tratar da 
Prevenção e Controle de Ruído, assunto que por vezes não é tratado em Planos Diretores. 

A Seção VIII trata da Educação Ambiental e o Art. 30º estabelece que todos têm direito à 
Educação Ambiental e atribui competência, às Instituições Educativas, Órgão Ambiental 
Municipal, às Empresas, aos Meios de Comunicação de Massa e á Sociedade. Nos Arts. 31º 
e 32º estabelece os princípios básicos e os objetivos da Educação Ambiental, 
respectivamente.  

A Seção IX estabelece a necessidade da elaboração de um Plano de Fiscalização 
Ambiental para o Município através do Art. 33º.. 

No Título III trata do Controle Urbanístico e Ambiental e no Capitulo I estabelece a Política 
Urbanística e Ambiental e Art. 66º, atribui competência à Administração Pública Municipal no 
exercício do poder de Polícia Urbanística e Ambiental. 

O Capitulo II, trata da Ordenação do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e a Seção I do 
Zoneamento Ambiental que está definido no Art. 69º. O Art. 70º estabelece a abrangência 
deste Zoneamento em cinco tipos de espaços territoriais a saber: Áreas de Preservação 
Permanente; Áreas de Proteção ao Patrimônio Natural, Histórico cultural e Arqueológico; 
Corredores Ecológicos; Unidades de Conservação e Zonas do Entorno e Zona Costeira. 
Estes espaços territoriais estão definidos nos Arts. 71º ao 74º, assim como são 
estabelecidas diretrizes para a sua gestão, com destaque para as Unidades de 
Conservação, que estão tratadas na Subseção I, nos Art. 75º a 78º.  

As Subseções II e III tratam do Licenciamento Ambiental e do Sistema Municipal de 
Informações Ambientais, respectivamente.    

A Seção II estabelece o Macrozoneamento, dividindo o Município em quatro Macrozonas: 
Área Urbana, Área de Expansão Urbana, Área Rural e Área Protegida. 
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As Subseções I, II, III, e IV definem estas Macrozonas e dão diretrizes de gestão. 

O Capitulo III trata da Revisão da Legislação Urbanística e a Seção I trata do Parcelamento 
do Solo Para Fins Urbanos. No seu Art. 98º estabelece que o parcelamento de solo depende 
do prévio licenciamento urbano e ambiental e no seu Parágrafo Único define que para o 
parcelamento se solo, com dimensões maiores de 50ha, a instituição ambiental estadual 
tem que ser ouvida, e ainda que nos casos de dimensões menores, mas confrontantes com 
UCs tem que ser ouvido o Órgão local, havendo a obrigatoriedade de EIA/RIMA para os dois 
casos.  

O Art. 99º determina que a Legislação Urbanística deverá estabelecer parâmetros de 
parcelamento de solo relativos a vários aspectos, destacando-se: o tamanho do lote; tipos 
de áreas não edificáveis; existência de vegetação; áreas de várzea e inundação, topos de 
morro, encostas inclinadas sujeitas a erosão,etc; áreas com características paisagísticas 
ambientais ou construídas de qualidade ambiental especial. 

O Art. 100º estabelece em que casos é vedado o parcelamento do solo e o Art. 101º proíbe 
o mesmo em áreas de Reserva Legal, tanto na área rural como nas áreas de expansão 
urbana e no seu Parágrafo Único proíbe também em áreas de Preservação Permanente e 
manguezais. 

A Seção II trata do Uso e Ocupação do Solo e nos seus Arts. 104º, estabelece que as Áreas 
Urbana, Rural e Expansão Urbana serão divididas segundo parâmetros urbanísticos e 
ambientais e o Art. 105º estabelece que as atividades econômicas e os usos serão 
classificados em categorias de usos de acordo com parâmetros de incômodo urbanístico e 
ambiental que causam. 

O Art. 106º estabelece as Zonas de Uso e Ocupação do Solo, sendo que o Art. 107º define 
as Áreas de Interesse Especial e os Art. s 108º e 109º, definem as Áreas de Interesse 
Especial social e para o Meio Ambiente, respectivamente. 

O Capítulo IV trata dos Instrumentos de Gestão Urbana e Ambiental e é constituído por 11 
Seções, sendo que a Seção XI trata dos Relatórios de Impacto de Meio Ambiente e do 
Relatório de Impacto de Vizinhança nos seus Arts. 139º e 140º, respectivamente. 

O Art. 141º trata das medidas compensatórias quando do licenciamento. 

O Título IV trata da Gestão Democrática da Cidade e o Capítulo II, trata do Sistema 
Municipal de Informações, que deverá incluir informações físico-territoriais e ambientais. O 
Art. 147º determina que o Poder Executivo deverá manter atualizado este Sistema. 

O Capítulo IV trata do Processo de Participação Popular e a Seção III das audiências 
Públicas que, no seu Art. 162º, determina que sejam realizadas quando Planos, Programas, 
Projetos ou Empreendimentos de atividades Públicas e/ou privadas, susceptíveis de gerar 
significativo impacto urbanístico ou ambiental. 

O Título V trata das Disposições Finais e Transitórias, estabelecendo em seu Art. 167º, 
prazos para a execução e o cumprimento por parte do poder Executivo, definindo, no Inciso 
II, oito Alíneas a serem cumpridas na implementação da Política ambiental do Município.  

O Art. 173º determina obrigatoriedade de revisão para 2.016. 

Este Plano Diretor mostra ao longo de toda a sua construção que a variável ambiental foi 
considerada como transversal na maioria das questões abordadas, numa abordagem 
moderna na concepção do Desenvolvimento do Município. 
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Legislação do Município de Macaé 

Lei Orgânica do Município de Macaé 

Art. 6º – “O Município de Macaé, para fins administrativos, é dividido em 06 (seis) Distritos, 
a saber: 1º – Cidade de Macaé; 2º – Córrego do Ouro; 3º – Cachoeiros de Macaé; 4º – 
Glicério; 5º – Frade; e 6º- Sana. 

§ 1º – O 1º Distrito, Cidade de Macaé, fica subdividido em 05 (cinco) Subdistritos: 1º – Barra 
de Macaé; 2º Parque Aeroporto; 3º – Cabiúnas; 4º – Imboassica; e 5º – Centro.” 

Art. 141º – “Como gente normativo e regular da atividade econômica, o Município exercerá, 
na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo livre a iniciativa 
privada que não contrarie o interesse público. 

§ 4º – Na promoção do desenvolvimento econômico, o Município atuará de forma exclusiva 
ou em articulação com a União e o Estado, sem prejuízo de outras iniciativas, no sentido de: 
(...) 

e) proteger o meio ambiente;” 

Art. 145º – “O Município definirá política específica para o setor pesqueiro local, em 
consonância com a diretrizes dos Governos Estadual e Federal, promovendo seu 
planejamento, ordenando e desenvolvendo, enfatizando sua função de abastecimento de 
desenvolvimento alimentar, através da implantação de mercados de peixes nas sedes 
distritais, provimento de infra-estrutura de suporte à pesca, incentivo à agricultura e 
implantação de sistema de informação setorial e controle estatístico da produção: 

I - Na elaboração da política pesqueira o Município garantirá efetiva participação da 
comunidade de pesca, através de suas representações de classe; 

II - incumbe ao Município criar mecanismos de proteção e preservação de áreas 
ocupadas por comunidades de pescadores, assegurando seu espaço vital; 

III - cabe ao Município criar base institucional comunitária e participativa, para promover o 
gerenciamento pesqueiro, através da criação do Conselho Municipal de Pesca, 
constituído de representantes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal e do 
órgão representativo dos pescadores (Colônia de Pesca); 

IV - são de responsabilidade do Conselho Municipal de Pesca a coordenação e 
normatização dos assuntos relacionados à pesca a nível municipal, em consonância 
com a legislação pertinente, o apoio a fiscalização da pesca, bem como a mediação 
em conflitos, relacionados e de interesse, na atividade pesqueira; 

V - serão coibidas práticas que contrariem normas vigentes relacionadas às atividades 
pesqueiras, que causem riscos aos ecossistemas aquáticos interiores e na zona 
costeira do mar territorial, adjacente ao Município, no limite de 12 (doze) milhas 
náuticas; 

VI - o Município articulará com os Governos Federal e Estadual as formas de implantação 
e operação de busca e salvamento, no limite do mar territorial; 

VII - garantia de um preço mínimo do pescado ao produtor; 

VIII - o Município deve manter e promover permanente adequação dos conteúdos dos 
currículos escolares das comunidades relacionadas econômica e socialmente à pesca, 
à sua vivência, realidade e potencialidade pesqueira; 
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IX - é proibida a pesca predatória no Município que será reprimida na forma da lei pelos 
órgãos públicos com atribuições para fiscalizar e controlar as atividades pesqueiras; 

X - é considerada predatória, sob qualquer de suas formas: 

1 - as práticas que causem riscos às bacias hidrográficas e zonas costeiras; 

2 - o emprego de técnicas e equipamentos que causem danos à capacidade de 
renovação dos recursos pesqueiros; 

3 - a realidade nos lugares e épocas interditadas pelos órgãos competentes. 

§ 1º – Na elaboração da política pesqueira, o Município garantirá efetiva participação dos 
pequenos piscicultores e pescadores artesanais ou profissionais, através de suas 
representações sindicais, cooperativas e organizações similares no Conselho Municipal de 
Pesca, as quais competirá: 

a) coordenar as atividades relativas à comercialização da pesca local; 

b) estabelecer normas de fiscalização e controle higiênico sanitário; 

c) mediar os conflitos relacionados à atividade; 

d) sugerir uma política de preservação e proteção às áreas ocupadas por colônias 
pesqueiras. 

§ 2º – Entende-se por pesca artesanal, para os efeitos deste artigo, a exercida por pescador 
que tire da pesca o seu sustento, segundo a classificação do órgão competente. 

Art. 156º – “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 
Municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incube o poder público estabelecer 
legislação apropriada na forma do disposto no artigo 30, incisos I e II da Constituição da 
República, definindo a política setorial específica, assegurando a coordenação adequada 
dos órgãos direta ou indiretamente encarregados de sua implantação, visando a: 

a) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo das espécies 
e ecossistemas; 

b) preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do Município e fiscalizar 
as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

c) definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos sendo 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

d) zelar pela utilização racional e sustentada dos recursos naturais e, em particular, pela 
integridade do patrimônio biológico, em benefício das gerações atuais e futuras; 

e) exigir, na forma da lei, para instalação de obras ou atividades potencialmente causadoras 
de significativa degradação do meio ambiente, Estudo prévio de Impacto Ambiental, a 
que se dará publicidade: 

1 - para efeito desse item, considera-se impacto ambiental o resultado de interferência, 
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tanto no ambiente natural como no modo de vida consolidado pela população; 

f) controlar a população, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

1 - fica expressamente proibida a instalação de depósitos explosivos e qualquer de seus 
similares, mesmo fogos de espetáculos pirotécnicos, no perímetro urbano e na 
periferia da cidade, próximo a bairros que tenham núcleos residenciais para os quais 
representem perigo; 

2 - constatada a infração, deverá o fato ser comunicado a autoridade policial e judiciária, 
para interdição do local e apreensão da mercadoria considerada objeto do "caput" 
desta alínea. 

g) promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para preservação do meio ambiente, estimulando e promovendo o 
reflorestamento ecológico em áreas degradadas, visando: 

1 - a proteção de manguezais, recursos hídricos e terrenos sujeitos à erosão ou 
inundações; 

2 - a proteção das restingas; 

3 - a recomposição paisagística assistida e orientada por projetos de arborização e de 
reflorestamento ecológico, utilizando prioritariamente espécies vegetais nativas da 
Mata Atlântica e da Restinga; 

4 - a consecução de um índice mínimo da cobertura florestal não inferior a 20%(vinte por 
cento) do território do Município. 

h) proteger a fauna e a flora, vedada, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetem os animais à 
crueldade; 

i) determinar a realização periódica por instituições capacitadas e, preferencialmente, sem 
fins lucrativos, de auditorias ambientais e programas de monitoragem que possibilitem a 
correta avaliação e a minimização da poluição, às expensas dos responsáveis por sua 
ocorrência; 

j) estimular a utilização de fontes energéticas alternativas, e, em particular, do gás natural e 
do biogás para fins automotivos, bem como de equipamentos e sistemas de 
aproveitamento de energia solar e eólica. 

l) garantir o acesso dos interessados às informações sobre as causas da poluição e da 
degradação ambiental; 

m) proibir a implantação e ampliação de atividades poluidoras, cujas emissões possam 
conferir aos corpos receptores, em quaisquer condições, características em desacordo 
com os padrões de qualidade ambiental em vigor; 

n) conceder incentivos tributários, por prazos limitados, na forma da lei, àqueles que: 

1 - implantarem tecnologias de produção ou de controle que possibilitem a redução das 
emissões poluentes a níveis significativamente abaixo dos padrões em vigor; 

2 - executarem projetos de recuperação ambiental; 
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3 - dotarem fontes energéticas alternativas menos poluentes; 

o) proibir a concessão de qualquer tipo de incentivo, isenção ou anistia àqueles que tenham 
infringido normas e padrões de proteção ambiental nos 24 meses anteriores; 

p) regulamentar a concessão e proibição de que tratam as alíneas "n" e "o" através de lei a 
ser elaborada pelo Executivo e encaminhada à Câmara; 

q) é vedada a desafetação de unidades de conservação, áreas verdes, praças e jardins, 
bem como qualquer utilização ou atividade que comprometa os seus atributos essenciais; 

r) qualquer espécie de árvore poderá ser declarada imune de corte, mediante ato do órgão 
especializado da administração, por motivo de sua localização, raridade, beleza, 
condição de porta-semente ou por solicitação da comunidade, devendo, também, 
promover sua proteção; 

s) fica terminantemente proibido cortar, derrubar e/ou danificar árvores ou arbustos nos 
logradouros, jardins ou parques públicos, sem autorização expressa da Prefeitura. 

§ 2º – O Poder Público poderá estabelecer restrições administrativas de uso de áreas 
privadas, objetivando a proteção de ecossistemas e da qualidade de vida. 

§ 3° – As restrições administrativas a que se refere este artigo serão averbadas no registro 
de imóveis no prazo máximo de 03 (três) meses a contar de sua promulgação. 

§ 4º – Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na 
forma da lei. 

§ 5º – A auditoria ambiental é cabível nos casos de evidência ou suspeita de 
descumprimento de normas legais ou compromissos assumidos por meio de documentos. 

§ 6º – O órgão público competente credenciará representantes indicados pelas entidades 
requerentes. 

§ 7º – Obriga-se o Município a designar um técnico agrícola dos quadros funcionais da 
Prefeitura, no prazo de 03 (três) meses, nos assentamentos de terra com mais de 50 
(cinqüenta) famílias.” 

Art. 157º – “Consideram-se áreas de preservação permanente: 

I – o manguezal do rio Macaé e sua estuarina; 

II – a vegetação de restinga; 

III – as nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superficiais; 

IV – a cobertura vegetal que contribua para estabilidade das encostas sujeitas à erosão e 
deslizamentos; 

V – as áreas que abriguem exemplares raros, endêmicos, ameaçados de extinção ou 
insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como, aquelas que sirvam como 
local de pouso, abrigo ou reprodução de espécies migratórias e nativas; 

VI – o Arquipélago de Santana, formado pelo conjunto da ilhas de Santana, Papagaio, 
Francês, Ilhote Sul e Ponta das Cavalas; 
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VII – as Lagoas de Imboassica, Jurubatiba, Comprida, Carapebus e Paulista, bem como as 
respectivas bacias contribuintes que as abastecem, ficando a abertura das referidas lagoas 
condicionadas à prévia audiência do Prefeito, da Câmara dos Vereadores e dos moradores 
adjacentes, ouvidas a SERLA – Superintendência Estadual de Rios e Lagoas e a AMDA – 
Associação Macaense de Defesa Ambiental. 

VIII – Pico do Frade, Peito do Pombo e a Serra dos três Picos; 

IX – a restinga da Praia do Pecado; 

X – o Farolito; 

XI – o rio Macaé e o rio São Pedro; 

XII – as praias que constituem a orla do Município; 

XIII – o morro do Forte Marechal Hermes; 

XIV – a Igreja de Santana; 

XV – o Castelo (Instituto Nossa Senhora da Glória); 

XVI – a Estação Ferroviária de Macaé; 

XVII – a Praça Veríssimo de Mello; 

XVIII- a Praça Washington Luiz; 

XIX – a Igreja Católica, Matriz de Carapebús; 

XX – o prédio do N.E.C. (Núcleo de Educação Comunitária); 

XXI – o prédio antigo da Escola Estadual Mathias Neto; 

XXII – o Sindicato dos Ferroviários; 

XXIII – a sede do SESC – Serviço Social do Comércio – Imbetiba; 

XXIV – o prédio da sede do Corpo de Bombeiros; 

XXV – a praça Gê Sardemberg e o prédio nela contido; 

XXVI – a Igreja São João Batista de Macaé; 

XXVII – o prédio da Sociedade Musical Lira dos Conspiradores; 

XXVIII – o prédio da Sociedade Musical Nova Aurora; 

XXIX – o prédio antigo do Hospital São João Batista; 

XXX – a Estação da Estrada de Ferro de Glicério; 

XXXI – a Igreja Matriz de Glicério; 

XXXII – aquelas assim declaradas por lei; 

XXXIII – a Pedra denominada Oratório, em Córrego do Ouro; 
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XXXIV – a Serra da Cruz, na Vila Paraíso. 

Parágrafo Único – Lei Complementar regulamentará as atividades que poderão ser 
exercidas nas áreas acima descritas, bem como as sanções e medidas a serem tomadas na 
proteção, manutenção, reposição e preservação das mesmas.” 

Art. 158º – “A captação em cursos de água para fins agro-industriais será feita à jusante do 
ponto de lançamento dos efluentes líquidos da própria indústria, na forma da lei.” 

Art. 159º – “O lançamento de esgotos sanitários, efluentes industriais e resíduos oleosos em 
ambientes aquáticos, tais como, rios, canais, lagoas, lagunas e oceano, somente será 
permitido após tratamento, no mínimo a nível secundário, ou até terceiro, de acordo com o 
órgão municipal de meio ambiente, dentro de padrões nacionais em vigor.” 

Art. 160º – “Caberá ao Município a coordenação das atividades destinadas a controlar e 
evitar incêndios nas áreas florestadas ou providas das demais formas de vegetação.” 

Art. 161º – “As emissões líquidas e gasosas provenientes de atividades poluidoras 
industriais e de veículos automotores, além de obedecerem aos critérios e padrões 
nacionais de emissão em vigor, não poderão conferir ao meio ambiente características em 
desacordo com os critérios e padrões de qualidade ambiental.” 

Art. 162º – “As atividades poluidoras já instaladas no Município têm o prazo máximo de 02 
(dois) anos para atender às normas e padrões federais e estaduais em vigor na data da 
promulgação desta lei.” 

Art. 163º – “Deverá o Município, através do órgão responsável pela política de meio 
ambiente, providenciar o cadastramento das atividades de extração mineral determinando 
providências, medidas e sanções para que seja feita a recomposição ambiental.” 

Art. 164º – “O Município adotará o princípio poluidor-pagador sempre que possível, devendo 
as atividades efetivas potencialmente causadoras de degradação ambiental arcarem 
integralmente com os custos, monitoragem e recuperação das alterações do meio ambiente 
decorrentes de seu exercício, sem prejuízo da aplicação de penalidades administrativas e 
da responsabilidade civil. 

§ 1º – O disposto no "caput" deste artigo incluirá a imposição de taxa do poder de polícia, 
proporcional aos seus custos totais e vinculadas à sua operacionalização. 

§ 2º – O Poder Público estabelecerá política tributária que penalize, de forma progressiva, 
as atividades poluidoras, em função da qualidade e da toxidade dos poluentes emitidos. 

§ 3º – Serão concedidos incentivos tributários, por prazos limitados, na forma da lei, àqueles 
que: 

a) implantarem tecnologias de produção ou de controle que possibilitem a redução das 
emissões poluentes a níveis significativamente abaixo dos padrões em vigor; 

b) executarem projetos de recuperação ambiental; 

c) adotarem fontes energéticas alternativas menos poluentes.” 

Art. 165º – “As infrações à legislação municipal de proteção ao meio ambiente serão objeto 
das seguintes sanções administrativas: 

I – multa proporcional à gravidade da infração e do dano efetivo ou potencial; 
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II – redução do nível de atividade de forma a assegurar o atendimento às normas e padrões 
em vigor; 

III – embargo ou interdição. 

Parágrafo Único – As multas a que se refere o inciso I deste artigo serão diárias e 
progressivas nos casos de persistência ou reincidência.” 

♦ Lei Municipal nº .1126/1989 – cria o Parque Municipal e APA do Arquipélago de Sant’ 
Ana, que abrange a Ilha do Francês, Ilhote Sul, Ilha de Sant’Ana e Ponta das Cavalas. 

♦ Lei Municipal nº 1.596/1995 – cria o Parque Natural Municipal Atalaia. 

♦ Decreto s/n, de 29 de abril de 1998 – cria o Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba.  

♦ Lei Municipal nº 2172/2001 – cria a Área de Proteção Ambiental APA do SANA.  

♦ Decreto Municipal Nº 075/02 – cria o Conselho Gestor da APA do SANA – SANAPA. 

O Plano diretor do Município de Macaé já foi publicado (Lei Complementar nº 076 / 2006, 
publicada no D.O.M. em 29/12/2006) e deverá ser levado em consideração neste Plano de 
Manejo. 

O Plano Diretor do Município de Macaé foi criado pelo Anteprojeto da Lei Complementar 076 
de 26 de setembro de 2006. 

Este Plano Diretor tem uma abrangência municipal e trata além da área Urbana de Macaé, 
dos diferentes distritos, dos núcleos urbanos isolados, da área rural e das localidades 
existentes. 

A análise do Plano mostra que este tem uma abordagem moderna, tratando o 
desenvolvimento econômico e social numa vertente sustentável, havendo destaque em 
alguns Artigos para a participação popular na construção do processo do desenvolvimento. 

A variável ambiental é transversal a todos os Capítulos de uma forma enfática, direta e 
específica ou de uma forma mais geral.  

Esta abordagem ambiental é uma característica importante a ser destacada na construção 
do Plano. 

O Art. 1º institui o Plano Diretor e o Sistema de Planejamento e Gestão  

do Desenvolvimento Sustentável do Município de Macaé. O Plano a partir do seu primeiro 
Artigo já mostra a preocupação com a questão Ambiental. E este fato se encontra ao longo 
da Construção do Plano. O Art. 8º define o objetivo da Política Urbana que é ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e o uso socialmente justo e ecologicamente 
equilibrado e diversificado de seu território, de forma a assegurar o bem-estar equânime de 
seus habitantes. E ainda define em vários Incisos os objetivos das as ações a serem 
implantadas destacando-se o VI que é preservar, proteger e recuperar o meio ambiente e a 
paisagem urbana. 

O TÍTULO II trata das Políticas Públicas e o Capítulo I, do Desenvolvimento Sócio 
Econômico e na sua Seção I do Desenvolvimento Econômico, estabelecendo no seu Art. 
13º, que o desenvolvimento econômico, resultante da dinamização e diversificação das 
atividades econômicas que integram o sistema produtivo no Município, deverá ser 
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potencializado observando-se os princípios da inclusão social e da sustentabilidade 
ambiental, com base nas peculiaridades locais e de cada setor socioeconômico.  

No Art. 14º são definidos os objetivos das políticas públicas para o Desenvolvimento 
Econômico. Entre as atividades econômicas tratadas, destacam-se com vários aspectos 
ambientais a Pesca e a Agropecuária. No Art. 21º, definem-se os objetivos das políticas 
públicas para a Pesca, destacando-se o Inciso I que é contribuir para a sustentabilidade da 
cadeia produtiva da pesca através da promoção de medidas que visem à preservação 
ambiental, à prática da pesca responsável, à legalização e à qualificação de pescadores, 
construtores de embarcações e demais trabalhadores concernidos pela atividade pesqueira; 
no IncisoII recuperar ambientalmente a bacia hidrográfica do rio Macaé e em especial o 
estuário, buscando o aumento do estoque de peixe e da diversidade de espécies; e no 
Inciso III, incentivar e apoiar pesquisas científicas com vistas a gerar informações que 
subsidiem decisões de manejo da atividade pesqueira. 

Na Seção IV, o Art. 24º estabelece os objetivos das políticas públicas para a Agropecuária, 
destacando-se a viabilização de mecanismos para o desenvolvimento sustentável do 
espaço rural com foco no agronegócio, e no turismo rural, por meio da geração, adaptação e 
transferência de conhecimentos e tecnologias aos produtores rurais, em benefício de todo o 
Município; a regularização, dentro dos limites de suas atribuições constitucionais, as 
atividades desenvolvidas na área rural com vistas ao interesse local, valorizando a 
diversidade como meio de desenvolvimento sustentável; o desenvolvimento de 
metodologias e tecnologias que viabilizem a obtenção de dados para a simulação, 
modelagem e previsão do desempenho dos projetos produtivos agropecuários e seus 
efeitos no meio ambiente; e incentivo e apoio a pesquisas científicas com vistas a gerar 
informações que subsidiem decisões de manejo da atividade agropecuária. 

O III Capítulo trata especificamente “Do Meio Ambiente” iniciando-se no Art. 66º e 
terminando no Art. 85º, distribuídos em quatro Seções, que tratam da Política Ambiental, dos 
Recursos Hídricos, do Saneamento e da Educação Ambiental. 

A Seção 1 dispõe sobre a Política Ambiental, é constituída pelos Artigos 66º, 67º e 68º que 
definem os Objetivos, as Diretrizes Gerais e as Ações Estratégicas desta Política, 
respectivamente. 

Nota-se que esta Política tem uma preocupação não só com a proteção dos recursos 
naturais e com os impactos ambientais causados aos ecossistemas e aos recursos naturais 
durante o processo de ocupação do território e pelas atividades antrópicas desenvolvidas na 
apropriação e no uso dos recursos naturais, mas também com a recuperação das áreas 
degradadas.  

Nos Arts. 69º e 70º, há uma preocupação específica com a Bacia do rio Macaé e sua 
gestão.  

Os Arts. 71º a 80º, definem várias ações a serem implementadas para o Abastecimento de 
Água, Sistema de Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, sempre baseadas na 
proteção e manutenção da qualidade e quantidade dos recursos hídricos.  A Política de 
Resíduos Sólidos com seus Objetivos, Diretrizes e Ações Estratégicas está definida nos Art. 
81º a 83º, respectivamente. Esta estabelece princípios ecológicos básicos de, conservação 
de recursos hídricos e solo, cuidados com o lençol freático e erosão, coleta seletiva e 
reciclagem, recuperação de áreas degradadas e gestão adequada dos resíduos sólidos.  

A Seção IV trata da Educação Ambiental e nos seus dois Artigos (84º e 85º) estabelece os 
objetivos das Políticas Públicas para a Educação Ambiental, com destaque para os incisos 
do Art. 85º, que apresentam uma preocupação de integração entre várias ações de 
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Educação Ambiental e destas com outras ações e estratégias ambientais entre elas o 
Licenciamento Ambiental. 

O Macrozoneamento  do Município é estabelecido no Art. 116º e estão definidas duas 
grandes Zonas: a Macrozona de Ambiente Natural e a Macrozona de Ambiente Urbano. No 
Art. 117º a Macrozona do Ambiente Natural é estabelecida abrangendo os diferentes 
distritos Córrego do Ouro, Cachoeiros de Macaé, Glicério, Frade e Sana, incluindo-se a área 
rural do primeiro. Esta Macrozona está dividida em duas Macroáreas sendo uma de 
Preservação Ambiental e outra de Uso Sustentável. Na Primeira estão incluídas áreas com 
predominância de paisagens naturais pouco alteradas e os Arts. 123º a 125º tratam desta 
Macroárea. Os Arts. 126º a 129º tratam da Macroárea de Uso Sustentável, e incluem-se 
nesta as sedes distritais, os núcleos urbanos isolados e as localidades de Trapiche, Óleo, 
Serra da Cruz, Bicuda Grande, Bicuda Pequena, Serro Frio, Areia Branca, Barra do Sana e 
Cabeceira do Sana. 

No Art. 119º define-se a Macrozona de Ambiente Urbano que é caracterizada por áreas com 
predominância de ocupação humana, encontrando-se dividida em seis Macroáreas: 
Macroárea da Orla, Macroárea de Ocupação Prioritária, Macroárea Controlada,Macroárea 
de Regularização Urbanística, Macroárea de Expansão Periférica e Macroárea de 
Transição. 

O Título III trata da Estrutura Urbana, no Capítulo IV dos Instrumentos da Política Pública, 
na Seção VII que trata dos Instrumentos de Controle Urbano e Ambiental, o Art. 207º 
estabelece o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança e o respectivo Relatório de Impacto 
de Vizinhança como o principal instrumento de Controle Urbano e Ambiental. O  

Art. 209º define que o Município, com base na análise do Relatório de Impacto de 
Vizinhança apresentado, poderá exigir a execução de medidas atenuadoras ou 
compensatórias, relativas aos impactos decorrentes da implantação da atividade ou 
empreendimento, como condição para expedição da licença ou  

autorização solicitada. Considera ainda em seu Parágrafo Único que não sendo possível a 
adoção de medidas atenuadoras ou compensatórias relativas ao impacto de que trata o 
caput deste artigo, não será concedida, sob nenhuma hipótese ou pretexto, a licença ou 
autorização para o parcelamento, construção, ampliação, renovação ou funcionamento do 
empreendimento. O Art. 212º estabelece que a elaboração do Estudo Prévio de Impacto de 
Vizinhança não substitui a elaboração e a aprovação de Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental, requeridas nos termos da legislação ambiental. 

O Título IV trata da Gestão Democrática do Plano Diretor e o Capítulo II do Sistema de 
Informações Municipal, que o Art. 220º obriga o Poder Público Municipal a manter 
atualizado, permanentemente. 

O Capítulo III trata da Participação Social na Gestão das Políticas Públicas do Munícipio   e 
a Seção III, das Audiências Públicas, que em seu Art. 235º, estabelece  que serão 
realizadas, no âmbito do Poder Público Municipal, Audiências Públicas referentes a 
empreendimentos ou atividades públicas ou privadas em processo de implantação, de 
impacto urbanístico ou ambiental com efeitos potencialmente negativos sobre a vizinhança 
no seu entorno, o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da 
população, para os quais serão exigidos estudos e relatórios de impacto ambiental e de 
vizinhança na forma da legislação vigente. 

Finalmente, o Título V trata das Disposições Gerais e Transitórias, que em seu Art. 243º, 
estabelece as prioridades e os prazos, e no Inciso IV são definidas as prioridades quanto às 
políticas ambientais, em oito alíneas, destacando-se a arborização da cidade com espécies 
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nativas, a implantação do sistema de saneamento Municipal de Macaé e o reuso das águas 
servidas, entre outras.  
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Anexo 3 - Proposta de Criação da Zona de Amortecimento da Reserva Biológica 
União, no Estado do Rio de Janeiro 
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1. Definição dos limites da Zona de Amortecimento  

A Zona de Amortecimento da Reserva Biológica União está incluída nos Municípios de 
Macaé, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, com uma área de 59941,70 ha e pode ser 
observada na FIGURA 1. 

A Zona de Amortecimento da RB União foi demarcada em várias reuniões com as equipes 
técnicas das Prefeituras dos municípios de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Macaé, 
marcadas a partir da discussão iniciada na Oficina de Planejamento. 

A discussão de maior complexidade foi com a equipe da Prefeitura de Rio das Ostras, em 
que somente no final do mês de novembro de 2005 se conseguiu chegar a um consenso 
técnico. Após esta data a equipe técnica do PM, em maio de 2006, definiu finalmente esta 
Zona baseada na proposta de expansão urbana do Município de Rio das Ostras. 

2. Descrição dos Limites 

A Zona de Amortecimento da Reserva Biológica União tem seu início na Estrada Cantagalo 
- BR 101, no Município de Macaé, na divisa com o município de Rio das Ostras (P001); 
deste ponto, segue por esta estrada até o cruzamento com a Rodovia BR 101 (P002); deste 
ponto, segue pela Rodovia BR 101, em direção nordeste, até o trevo para Macaé 
(cruzamento da Rodovia BR 101 com a Rodovia RJ-168) (P003); deste ponto, segue pela 
Rodovia BR-101 até a ponte sobre o rio Macaé, na BR-101 (P004); deste ponto, segue em 
direção oeste, beirando a margem esquerda do Rio Macaé, subindo o rio, até encontrar a 
Ponte das Neves na Rodovia RJ 168 (P005); deste ponto, segue em direção norte, pela 
rodovia RJ-168, em direção à localidade de Córrego do Ouro, até encontrar a estrada de 
entrada para a Fazenda Vitória, logo após a Ponte do Córrego do Ouro (P006). Deste ponto, 
segue esta estrada, em direção oeste, até encontrar a linha de transmissão LT ROL-MBU 
(Rocha Leão – Usina de Macabu), da AMPLA Energia e Serviços S.A (P007); deste ponto, 
segue o trajeto da linha de transmissão, em direção norte, até atingir a cota de 400m, no 
ponto P008; deste ponto, segue em direção sudoeste, descendo pela vertente, passando 
pelo ponto P009, localizado na cota de 380m; deste ponto, continua descendo pela vertente, 
em linha reta, passando pela cota de 340m, onde está localizado o ponto P010; deste ponto, 
continua descendo a vertente, em linha reta, até encontrar o ponto P011; deste ponto, 
continua descendo a vertente, em linha reta, até encontrar um curso d’água tributário do Rio 
do Ouro, na altura da cota de 100m (P012); deste ponto, segue pela cota de 100m até 
encontrar outro curso d’água tributário do Rio do Ouro, no ponto P013; deste ponto, começa 
a subir por este curso d’água tributário até atingir o pico mais alto – cota de 320m, onde está 
localizado o ponto P014; deste ponto, continua subindo pela vertente até encontrar o ponto 
P015, na altura da cota de 400 m; deste ponto, continua subindo pela vertente até atingir a 
cota de 800m (P016); deste ponto, contorna o pico do morro, sempre seguindo a cota de 
800m, por onde vai seguindo até encontrar o ponto P017; a partir deste ponto, muda de 
direção e vai descendo pelo vale do Rio D’Anta e, em seguida, torna a subir até a cota de 
900m, no ponto P018; deste ponto, continua subindo até chegar na cota de 1.000m, por 
onde vai contornando até chegar ao limite da APA do SANA, no ponto P019; deste ponto, 
segue em direção sul, contornando o limite da Apa do Sana, até chegar na junção da APA 
do SANA com a Zona de Amortecimento da Reserva Biológica de Poço das Antas, que fica 
no Rio Macaé (P020); deste ponto, segue em direção sul, margeando o limite da Zona de 
Amortecimento da Reserva Biológica Poço das Antas, até encontrar o ponto P021; deste 
ponto, segue em linha reta até encontrar a faixa de dutos da PETROBRÁS (OSDUC I, 
GASDUC I e GASDUC II), no ponto P022, por onde vai seguindo, no sentido leste, até 
chegar na interseção entre a faixa de dutos da PETROBRÁS e o rio Lontra (P023); deste 
ponto, desce pela margem direita do Rio Lontra até cruzar a Rodovia BR 101, na altura do 
ponto P024; deste ponto, continua seguindo pela margem direita do rio Lontra até encontrar 
a Ferrovia Centro Atlântica (P025); deste ponto, vai descendo pela margem do Rio Lontra 
até encontrar o leito antigo do Rio São João (P026); deste ponto, continua seguindo pela 
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margem esquerda do Rio São João até encontrar o canal do Rio São João, no ponto P027; 
deste ponto, segue pela margem esquerda do canal do Rio São João até encontrar 
novamente o leito antigo do rio São João (P028); deste ponto, segue pela margem esquerda 
do leito antigo do Rio São João até encontrar novamente o canal do Rio São João (P029); 
deste ponto, segue pela margem esquerda do canal do rio São João até o ponto P030;deste 
ponto, segue cerca de 65 metros em linha reta até o ponto P031, localizado numa estrada 
que circunda o sopé do morro São João; deste ponto, vai seguindo por esta estrada, 
contornando o Morro São João, até encontrar a Estrada de Maricá e o limite da APA do Rio 
São João/Mico-Leão–Dourado (P032); deste ponto, segue pelo limite da APA até chegar 
numa trilha que fica cerca de 17 metros da margem direita da rodovia RJ 162, no sentido 
Rio das Ostras – Rodovia BR 101, no ponto (P033); deste ponto, segue em direção sudeste, 
por uma trilha existente nas cotas 10 das colinas que margeiam a rodovia RJ 162, até 
encontrar a estrada do Contorno (Estrada Luis Gonzaga Quirino Tanus), no ponto P034; 
deste ponto, segue pela estrada do Contorno até o ponto P035, que fica cerca de 233 
metros após a ponte sobre o rio Iriri, cruzamento com a estrada interna de uma fazenda. 
Deste ponto, segue por esta estrada até o ponto P036; e muda de direção, seguindo no 
sentido sudeste, em linha reta, até encontrar a estrada do Contorno no ponto P037. Deste 
ponto, segue pela Estrada do Contorno até ponto P038 (cerca de 30 metros após a vala de 
drenagem); deste ponto, segue pela margem direita da vala em sentido noroeste (Estrada 
do Contorno/Serra do Pote) até o ponto P039, de onde seguirá em sentido nordeste, por 
cerca de 55 metros, até encontrar uma estrada que margeia a colina no ponto P040 (cota 
10); deste ponto, segue por esta estrada até encontrar o ponto P041. onde muda de sentido, 
indo para leste, até encontrar com a vala no ponto P042. Deste ponto, segue pela vala até 
encontrar a borda do fragmento florestal, no ponto P043, por onde vai margeando o mesmo 
fragmento florestal, tomando como referência uma trilha que contorna o fragmento até 
chegar na Estrada do Cantagalo (ROS 005), no ponto P044; Continua por esta estrada até 
chegar ao centro de Cantagalo, no ponto P045. Deste ponto, segue, em sentido nordeste, 
pela estrada Cantagalo – BR 101 até encontrar novamente o ponto P001.  

Também fazem parte da Zona de Amortecimento, sendo tratadas como bolsões, as áreas 
ocupadas pelo Pátio Ferroviário, a faixa de dutos (oleoduto e gasodutos), a Rodovia Br 101, 
as Linhas de Transmissão de Energia Elétrica (LT), a subestação de Furnas e a Ferrovia e 
suas respectivas faixas de domínio. Estas áreas são descritas a seguir. 

A Zona de Amortecimento referente ao Pátio Ferroviário inicia-se no final do ramal 
ferroviário, próximo a sede da RB, que ligava a estação de Rocha Leão à antiga fazenda 
União, nas coordenadas 805.258,04 e 7.516.804,60. Segue pela linha de manobra, pelo 
desvio número 2, indo até a antiga garagem do vagão dormitório, nas coordenadas 
805.273,15 e 7.517.240,14, localizado próximo a residência funcional número 14. Segue em 
linha reta até o ponto de coordenadas 805.238,77 e 7.517.147,02, onde era feita a descarga 
de minério da Álcalis. Deste ponto segue pelo leito do desvio número 3 indo até o ponto 
inicial. 

A Zona de Amortecimento referente aos dutos e sua faixa de servidão inicia-se a cerca de 
600 metros ao norte da localidade de Rocha Leão nas coordenadas 807.515,42 e 
7517.654,99. Passa acima da LT de Furnas e a cerca de 250 metros da subestação, 
atravessa o antigo pátio ferroviário de onde toma a direção sudoeste, cruza a LT de Furnas 
e se entende em direção da RJ 168 até as coordenadas 802.427,94 e 7514.330,38. 

A Zona de Amortecimento referente à Rodovia BR 101 e sua faixa de servidão inicia-se a 
cerca de 500 metros a oeste do centro da localidade de Rocha Leão, nas coordenadas 
807.378,80 e 7517.013,75. Passa ao sul da subestação e da LT de Furnas e também ao sul 
dos dutos. Estende-se em direção da RJ 168 até as coordenadas 802.338,20 e 
7519.351,19. 
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A Zona de Amortecimento referente às Linhas de Transmissão de Energia Elétrica e suas 
faixas de servidão é composta pelas seguintes LT’s: 

Faixa de Furnas: Inicia-se a cerca de 600 metros a noroeste do Centro da localidade de 
Rocha Leão e a 60 metros ao sul dos dutos, nas coordenadas 807.571,29 e 7517.592,82. 
Segue em linha reta, em direção sudoeste, até as coordenadas 807.471,42 e 7517.404,58 
de onde muda de rumo, seguindo em linha reta em direção noroeste, até atingir 260 metros 
de distância da subestação de Furnas, nas coordenadas 806.279,95 e 7517.369,78. 
Continua seguindo em linha reta, em direção sudoeste, até as coordenadas 805.307,82 e 
7516.585,92. Ainda em linha reta, cruza os dutos e segue em direção a RJ 168, até as 
coordenadas 802.537,74 e 7515.586,09. 

Nesta mesma LT tem outro trecho que liga a subestação à linha principal, descrita acima. 
Este trecho inicia-se na subestação, nas coordenadas 806.340,61 e 7516.909,50 e segue, 
em linha reta, até encontrar a linha principal, nas coordenadas 805.318,73 e 7516.558,09. 

Faixa CM – Rocha Leão: Esta faixa inicia-se na subestação de Furnas, a cerca de 190 m de 
distância da faixa de domínio da rodovia BR-101, no ponto de coordenadas 806.716,35 e 
7.517.012,16. Segue em linha reta até cruzar coma a estrada de Furnas 1, no ponto de 
coordenadas 807.254,95 e 7.517.207,72 e continua em linha reta até encontrar o limite da 
RB no ponto de coordenadas 807.541,67 e 7.517.314,44. Segue em direção norte, 
margeando uma pequena estrada até chegar ao limite da faixa de domínio de Furnas no 
ponto de coordenadas 807.521,83 e 7.517.423,34.Segue margeando esta faixa de domínio 
por cerca de 57 metros até o ponto de coordenadas 807.495,95 e 7.517.373,07. Deste ponto 
segue em linha reta até encontrar novamente a subestação de Furnas no ponto de 
coordenadas 806.691,30 e 7.517.073,08, segue em direção sul, até encontrar o ponto inicial. 

Faixa Ampla: Esta faixa inicia-se a cerca de 220 metros da subestação da Ampla de Rocha 
Leão e segue, em linha reta, em direção noroeste, até as coordenadas 806.776,14 e 
7518.094,60. Deste ponto, segue em linha reta, em direção norte, até as coordenadas 
806.217,12 e 7520.374,14. 

Faixa Ampla – Furnas: Esta faixa faz a ligação entre a subestação de Rocha Leão e a 
subestação de Furnas. A Faixa inicia-se a cerca de 130 metros a oeste da Faixa da Ampla 
nas coordenadas 807.529,71 e 7517.342,57. Segue em linha reta, em direção sudoeste, até 
encontrar a subestação de Furnas nas coordenadas 806.606,88 e 7519.985,85. 

Faixa Ampla – Araruama: Esta faixa inicia-se a cerca de 1150 metros a sudoeste do centro 
da localidade de Rocha Leão nas coordenadas 807.101,57 e 7516.332,71. Segue em linha 
reta, em direção sudoeste, cruza a estrada da Macuca na altura das coordenadas 
806.909,14 e 7516.024,18 e continua seguindo, em linha reta, até as coordenadas 
806.179,93 e 7519.908,49. 

Faixa Ampla Rocha Leão / Porto do Carro: Esta faixa inicia-se no limite sudeste da RB no 
ponto de coordenadas 807.133,35 e 7.516.454,53, segue, em direção noroeste, em linha 
reta, até ao ponto de coordenadas 807.118,83 e 7.516.636,09. Deste ponto, muda de 
sentido, indo em direção nordeste, em linha reta, até cruzar com a faixa de domínio da 
rodovia BR-101 – entre os pontos de coordenadas 807.297,70 e 7.516.932,94 / 807.359,94 
e 7.517.041,61. Continua em linha reta até o cruzamento com a estrada de Furnas 1 no 
ponto de coordenadas 807.386,32 e 7.517.081,70. Ainda em linha reta segue até o ponto de 
coordenadas 807.470,92 e 7.517.222,79. Deste ponto segue até chegar ao limite da RB no 
ponto de coordenadas 807.490,03 e 7.517.233,80. Muda de sentido, indo em direção 
sudoeste, em linha reta até ao ponto de coordenadas 807.149,69 e 7.516.628,83. Deste 
ponto segue em direção sudeste até chegar novamente o limite da RB, no ponto de 
coordenadas 807.155,00 e 7.516.546,21, segue pelo limite da RB até encontrar o ponto 
inicial. 
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A Zona de Amortecimento referente à subestação de Furnas inicia-se no limite da faixa de 
domínio da rodovia BR-101, na altura do trevo no ponto de coordenadas 806.778,88 e 
7.516.847,84. Segue em direção noroeste, em linha reta, seguindo a cerca, até cruzar com a 
Faixa da CM – Rocha Leão, nos pontos de coordenadas 806.716,35 e 7.517.012,16 / 
806.691,30 e 7.517.073,08. Continua em linha reta, seguindo pela cerca, até o ponto de 
coordenadas 806.236,84 e 7.517.163,46. Segue em direção sudeste, até encontrar a faixa 
de domínio da BR-101 no ponto de coordenadas 806.370,85 e 7.516.324,92. Segue 
margeando a faixa de domínio desta rodovia até encontrar o ponto inicial.  

A Zona de Amortecimento referente à Ferrovia Centro Atlântica e sua faixa de domínio tem 
quase o mesmo traçado que a Rodovia BR-101. Inicia-se 500 metros a oeste do centro da 
localidade de Rocha Leão nas coordenadas 807.343,31 e 7516.966,69. Vai seguindo 
paralela à Rodovia até as coordenadas 802.323,31 e 7513.141,43. 

QUADRO 37 – Valores das áreas excluídas pelo decreto de criação da RB União 
CLASSE HECTARES PERCENTAGEM 

Pátio Ferroviário 4.32 0,07 
Faixa de Dutos da PETROBRAS 12.66 0,21 
Faixa da Rodovia BR-101 52.34 0,87 
Faixa de FURNAS 45.17 0,75 
Faixa AMPLA 10,64 0,17 
Faixa AMPLA – FURNAS + Faixa CMRL 6.35 0,10 
Faixa AMPLA – Araruama 4.89 0,08 
Faixa AMPLA – Porto do Carro 2.14 0,04 
Subestação de FURNAS 14.41 0,24 
Ferrovia Centro Atlântica 19.96 0,33 

 

QUADRO 38 – Pontos de referência em coordenadas UTM 
PONTOS EASTING NORTHING 
Ponto 1 814305,32 7521279,35 
Ponto 2 814332,65 7523252,63 
Ponto 3 816470,46 7524754,26 
Ponto 4 821416,86 7531172,15 
Ponto 5 810877,59 7527864,79 
Ponto 6 811045,83 7534292,02 
Ponto 7 807484,23 7533449,82 
Ponto 8 807043,06 7534225,71 
Ponto 9 806680,09 7533961,74 
Ponto 10 806404,89 7533639,55 
Ponto 11 806248,56 7533008,91 
Ponto 12 806335,32 7532662,88 
Ponto 13 806442,24 7532267,86 
Ponto 14 805899,03 7532027,13 
Ponto 15 805199,09 7532208,43 
Ponto 16 803694,98 7533052,61 
Ponto 17 802081,69 7531803,67 
Ponto 18 799696,18 7531703,73 
Ponto 19 798676,83 7532273,53 
Ponto 20 790078,99 7516627,05 
Ponto 21 790872,99 7513016,52 
Ponto 22 791085,04 7512323,69 
Ponto 23 793211,15 7512064,29 
Ponto 24 793203,03 7511363,24 
Ponto 25 793319,98 7510797,17 
Ponto 26 794274,92 7504602,86 
Ponto 27 795338,58 7502697,97 
Ponto 28 795586,49 7502687,27 
Ponto 29 796207,42 7502649,66 
Ponto 30 805092,89 7502231,52 
Ponto 31 805155,88 7502246,12 
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PONTOS EASTING NORTHING 
Ponto 32 807777,58 7503955,51 
Ponto 33 807547,99 7510543,77 
Ponto 34 809981,24 7509200,37 
Ponto 35 810107,33 7509482,33 
Ponto 36 810778,49 7510097,59 
Ponto 37 810939,95 7509815,64 
Ponto 38 813019,77 7510942,44 
Ponto 39 812678,28 7511400,08 
Ponto 40 812709,98 7511444,37 
Ponto 41 813339,81 7511819,01 
Ponto 42 813458,59 7511783,61 
Ponto 43 813688,22 7512238,59 
Ponto 44 814573,49 7512618,39 
Ponto 45 815038,28 7517162,76 
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FIGURA 1 – Mapa da Região com a proposta da Zona de Amortecimento 
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3. Critérios utilizados para a identificação da Zona de Amortecimento da RB 

Na definição da Zona de Amortecimento, utilizou-se, inicialmente, o critério do limite de 10 
km ao redor da Unidade de Conservação, conforme disposto na Resolução CONAMA 
nº13/90, e com base no Roteiro Metodológico (MMA/IBAMA, 2002), aplicaram-se outros 
critérios para inclusão, exclusão e ajuste. 

3.1. Critérios de inclusão: 

• As micro-bacias dos rios que fluem para a Unidade de Conservação e seus divisores de 
água. Na FIGURA 2 pode-se observar a RB União e sua localização nas bacias 
hidrográficas da Região. 

• Locais de desenvolvimento de projetos e programas federais, estaduais e municipais 
que possam afetar a UC, como assentamentos, projetos agrícolas, pólos industriais e 
grandes projetos privados, entre outros. 

• Áreas úmidas com importância ecológica para a UC. 

• Áreas naturais preservadas, com potencial de conectividade com a UC (APP, RL, RPPN 
e outras).  

• Remanescentes de ambientes naturais próximos à UC que possam funcionar ou não 
como corredores ecológicos. 

• Áreas sujeitas a processos de erosão de escorregamento de massa, que possam vir a 
afetar a integridade da UC. 

• Sítios arqueológicos. 

• Áreas com potencial para a sobrevivência do mico-leão-dourado. 

As áreas da Zona de Amortecimento descritas acima foram delimitadas utilizando-se o 
mosaico de ortofotos que serviu de base para a geração da topologia de cada infra-
estrutura. Foi utilizado o software ArcGis 9.2 tanto para gerar a topologia quanto para o 
cálculo da área de cada feição. Esta metodologia foi adotada por ser a que possibilita maior 
precisão na obtenção dos dados georreferenciados e melhor acuracia quanto ao formato 
traçado. 

A delimitação das faixas de domínio de cada infra-estrutura foi feita de acordo com as 
normas estabelecidas pelos seus órgãos responsáveis (DNIT, PETROBRAS, AMPLA e 
FURNAS) e tendo como referência o desenho nº011/SPA3/85. o qual também serve de 
base para o Memorial Descritivo elaborado pela Wiscosin Consulter Engenharia (contrato n-
º66 – 97) 

Para a Rodovia BR-101 foi considerada uma faixa de domínio de 70 metros, sendo 35 cada 
lado. Para a Ferrovia Centro Atlântica foram considerados 30 metros, sendo 15 para cada 
lado. 

Para as faixas de domínio das Linhas de Transmissão de Energia da Ampla foram 
considerados 30 metros no total e para a Faixa de domínio de Furnas foram considerados 
86 metros no total. Para a faixa de Dutos da PETROBRAS foram considerados 20 metros no 
total. 
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O Pátio Ferroviário foi definido, seguindo o conceito de FERREIRA (2004), como recinto 
junto às estações ferroviárias, onde as locomotivas manobram, e assim é a área que está 
compreendida entre o desvio nº 2 e o desvio nº 3, conforme a planta nº 2794 de 1965. 

A subestação de Furnas foi delimitada conforme o desenho nº011/SPA3/85, contudo, foram 
encontradas algumas distorções em relação às ortofotos. Estas distorções foram corrigidas 
de forma que o limite obedecesse ao formato real da subestação. 

3.2. Critérios de ajuste:  

• Estradas. 

• Drenagens. 

• Áreas de preservação permanente ao redor da drenagem prevista por lei. 

O mapa apresentado na FIGURA 2 foi elaborado com base na atualização realizada pelo 
CIDE – Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro (2007). No entanto, a delimitação 
e extensão da Bacia do Rio das Ostras apresenta divergências em relação ao mapa da 
mesma bacia executada pela FBCN (2004) apresentada na FIGURA 2.6. Apesar do mapa 
elaborado pelo CIDE (2007) considerar a bacia em questão como Bacia do Rio Jundiá, o 
presente Plano de Manejo adota a denominação de Bacia Hidrográfica do Rio das Ostras. 
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FIGURA 2. - Mapa das Bacias Hidrográficas da Região da RB União com a proposta da 
ZA 
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4. – Normas gerais para a Zona de Amortecimento 

A Zona de Amortecimento da Reserva Biológica União, conforme descrita no Encarte 2 (item 
2.1.1), estará sujeita as seguintes normas gerais, conforme descrita no item: 

 Em conformidade com a Lei n.º 9.985/2000, Art. 2º, Inciso XVIII, as atividades humanas, 
na Zona de Amortecimento da RB, estarão sujeitas a normas e restrições específicas, 
com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a UC. 

 Toda atividade passível de impacto ambiental deverá ser licenciada pelo órgão 
ambiental competente, mediante autorização do IBAMA, com a participação de técnicos 
da RB.  

 No processo de licenciamento de empreendimentos novos para a ZA da RB, deverá ser 
observado o grau de comprometimento da conectividade dos fragmentos, da vegetação 
nativa e de seus corredores ecológicos. 

 A RB deverá fiscalizar periodicamente, os empreendimentos já instalados, a fim de 
verificar o cumprimento da Licença de Operação. 

 As infra-estruturas de interesse nacional que interferem com a RB, instaladas antes de 
sua criação, deverão sofrer licenciamento corretivo, incluindo-se procedimentos mais 
restritivos. 

 A abertura, pavimentação, ampliação e duplicação das estradas e rodovias na ZA da RB 
dependerão de uma autorização prévia do IBAMA, ouvindo a RB. 

  A duplicação, construção e manutenção de estradas e rodovias deverão observar 
técnicas que permitam o escoamento de águas pluviais para locais adequados e a 
previsão de alternativas de passagem para o trânsito de animais silvestres. 

 As indústrias instaladas na ZA da RB deverão possuir adequados sistemas de 
tratamento e disposição de efluentes líquidos e de resíduos sólidos. 

 Deverá ser realizado um estudo detalhado da contaminação por creosoto na Zona de 
Amortecimento, conforme indicado neste Plano de Manejo nas áreas com potencial de 
contaminação. 

 Os empreendimentos de interesse público já instalados na ZA da RB, que não tenham 
sofrido processo de licenciamento, deverão ser regularizados. 

 A RB deverá providenciar o cadastramento de todas as propriedades rurais localizadas 
na sua ZA, a fim de verificar a existência de Reserva Legal averbada conforme 
legislação vigente. 

 Deverão ser feitas gestões para a criação de RPPNs na Zona de Amortecimento da RB, 
recuperação de APPs, averbação de Reservas Legais, viabilização de doações e/ou 
aquisição de terras florestadas em bom estado de conservação, para que possam ser 
anexadas à RB, com o objetivo de ampliar a proteção dos recursos e ecossistemas 
presentes na área. 

 As Reservas Legais das propriedades confrontantes com a RB deverão ser localizadas 
preferencialmente junto aos limites da UC, objetivando o estabelecimento de 
conectividade. 

 As áreas protegidas por lei na ZA deverão ser fiscalizadas e monitoradas 
permanentemente, objetivando sua conservação e recuperação. 
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 A RB deverá incentivar a criação e implementação de RPPN’s na sua ZA. 

 A disposição de resíduos e/ou efluentes de qualquer natureza na ZA deverá seguir as 
normas legais, estabelecidas para os casos específicos e as normas deste Plano de 
Manejo. 

 O Aterro Sanitário de Rio das Ostras, localizado na ZA, deverá ser objeto de 
monitoramento e fiscalização constantes. 

 Num raio de 5 km à partir dos limites da RB, somente será permitida a instalação de 
sistemas de tratamento de resíduos sólidos através de usinas de tecnologia limpa e 
inovadora. 

 Fica proibida a disposição de resíduos químicos, inclusive nucleares, gerados fora da 
ZA. No caso dos gerados dentro da ZA, é necessário o desenvolvimento de projeto 
específico para a disposição adequada e cumprimento da legislação vigente. 

 O uso de agrotóxicos na ZA deverá ser fiscalizado pela RB.  

 Nas propriedades, o agrotóxico, seus componentes e afins deverão ser armazenados 
em local adequado, evitando que eventuais acidentes, derrames ou vazamentos, 
possam comprometer o meio ambiente e a saúde humana, devendo ser objeto de 
fiscalização permanente. 

 Para o uso de agrotóxicos na ZA o proprietário deverá manter cópia da receita 
agronômica, emitida por profissional legalmente habilitado, bem como a nota fiscal do 
produto, a disposição para fiscalização no local da aplicação. 

 Todas as embalagens vazias deverão ser devolvidas aos estabelecimentos comerciais, 
onde foram adquiridas, devendo estes contar com local adequado para o recebimento e 
armazenamento das embalagens, até que sejam recolhidas pelas empresas 
responsáveis pela destinação final, conforme previsto na Lei, devendo as mesmas 
atender a Resolução CONAMA n.º 334, de 03/04/2003. 

 A lavagem dos equipamentos de aplicação dos agrotóxicos nos corpos d’água é 
proibida. 

 A água resultante da lavagem deverá ser aproveitada na última aplicação do produto, de 
forma a não ser descartada no ambiente. 

 O transporte de produtos perigosos deverá seguir as normas dispostas em legislação 
específica, seja para ferrovia e/ou rodovia. 

 As edificações que vierem a ser construídas na ZA não poderão interferir na qualidade 
paisagística da RB. 

 As áreas de expansão urbana localizadas na ZA da RB deverão ter normas de ocupação 
do solo específicas, com projetos ambientalmente corretos, que deverão levar em 
consideração a vulnerabilidade ambiental do local e a proximidade dos limites da RB, 
exigindo inclusive a averbação da Reserva Legal, a proteção e recuperação das APPs e 
a possibilidade da formação de corredores ecológicos. 

 Todos os loteamentos a serem instalados na ZA deverão passar por criterioso processo 
de licenciamento no qual a RB deverá obrigatoriamente se manifestar. 

 Os loteamentos a serem instalados a partir dos limites da RB até um raio de 1Km 
deverão atender as seguintes especificações: 
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1. Os lotes deverão ter no mínimo 5 mil metros quadrados de área. 
2. Os lotes deverão ter no máximo 10% de área construída. 
3. Os lotes não poderão ser reparcelados. 
4. As edificações poderão ter no máximo dois pavimentos. 
5. As áreas de APP dentro do loteamento deverão ser preservadas. 

 Ao redor de todo o limite da RB onde for permitida a implantação de loteamento, este 
deverá contemplar no seu projeto uma faixa de 50m a partir do limite, com cobertura de 
vegetação nativa (natural ou recuperada) de forma a minimizar os impactos advindos da 
implantação da ocupação urbana. 

 As atividades turísticas não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais da 
ZA da RB. 

 As atividades extrativistas e agropecuárias desenvolvidas na ZA da RB deverão ser 
controladas, de acordo com a legislação específica e as normas deste Plano de Manejo. 

 Só será permitida a atividade de mineração na ZA mediante o licenciamento ambiental, 
ouvida a RB. 

 O uso da água, em especial para irrigação e usos industriais, só será permitido após a 
emissão da respectiva outorga (Lei n.º 9.443/97), ouvida a RB. 

 O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do solo e da 
água, recomendadas pelos órgãos oficiais de extensão rural, atuantes na região da UC.  

 O uso do fogo para agricultura deverá ser feito de forma controlada, sendo necessária a 
participação da RB na sua autorização. Nas propriedades confrontantes, esta atividade 
será acompanhada por servidores da RB. 

 Na faixa de 1 km contígua às áreas da RB e APPs, que margeiam os cursos d’água da 
Zona de Amortecimento, fica permitido somente o uso de agrotóxicos da Classe IV 
(pouco ou muito pouco tóxicos) Faixa Verde. (O conceito de agrotóxico utilizado neste 
documento é o definido pela Lei Federal nº 7.802, de 11/07/89, regulamentada através 
do Decreto 98.816, no seu Artigo 2º, Inciso I). 

 A RB deverá efetivar a sua participação junto ao INCRA nas decisões sobre os 
assentamentos e acampamentos localizados na ZA, garantindo o licenciamento destas 
atividades, bem como o cumprimento da legislação vigente. 

 Caso ocorra a duplicação da BR-101 a RB deverá efetivar a sua participação no 
processo de licenciamento. 

 A RB deverá acompanhar a realização de atividades de conservação e manutenção da 
BR-101, dos dutos, das linhas de transmissão de energia elétrica, da sub-estação de 
FURNAS, da ferrovia e das torres de telefonia no Morro do Cangulo. 

 Todas as Infra-estruturas de Interesse Nacional que interferem com a RB deverão ter um 
Plano de Emergência e Contingência. 

 A RB deverá estabelecer uma rotina de fiscalização e monitoramento de sua ZA. 

 A RB deverá divulgar para a comunidade, de forma geral, os limites e as normas gerais 
de manejo de sua ZA, estabelecidos neste Plano de Manejo. 

 A RB deverá manter um cadastro das pesquisas científicas na área de meio ambiente 
realizadas em sua ZA. 
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 A RB deverá elaborar e executar um Programa de Educação Ambiental específico para 
sua ZA. 

 A RB deverá procurar estabelecer as parcerias necessárias, para que as normas 
previstas para a ZA, neste PM, sejam cumpridas. 

 A RB deve procurar sempre participar dos fóruns de discussão na área ambiental na sua 
ZA. 

 A RB deverá fiscalizar, controlar e monitorar o percurso da ferrovia, a passagem dos 
trens, as cargas transportadas e todas as ações de conservação e manutenção da linha 
férrea e sua faixa de domínio. 

 A RB deverá fiscalizar, controlar e monitorar as atividades realizadas nas faixas de 
domínio das linhas de transmissão e dos dutos. 

 


