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Apresentação 

 

Este é o terceiro encarte do Plano de Manejo da Reserva Biológica União, o qual apresenta 
os resultados do diagnóstico da UC. Nele estão incluídas informações gerais sobre a 
Reserva, seus acessos, origem do nome e histórico da sua criação, além da caracterização 
dos fatores bióticos e abióticos, que refletem a situação atual da conservação da 
biodiversidade e dos recursos naturais, no interior da Reserva. 

Além da caracterização ambiental, também estão analisados os aspectos fundiários, as 
atividades ou situações conflitantes e as atividades apropriadas desenvolvidas na UC. 
Apresentam-se as informações sobre seus aspectos institucionais, como pessoal, infra-
estrutura, equipamentos e serviços, além da estrutura organizacional, os recursos 
financeiros orçados e gastos nos últimos anos, as potenciais fontes de recursos e a 
cooperação institucional existente. O diagnóstico da Reserva é a base para a declaração de 
sua significância, em termos de representatividade e de sua importância ecológica. 
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3. – ANÁLISE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

3.1. – Informações Gerais Sobre a Unidade de Conservação 

3.1.1. – Acesso à Unidade 

A Reserva Biológica União tem sua portaria principal situada na Rodovia BR-101, localidade 
de Rocha Leão, Município de Rio das Ostras. A principal via de aceso à UC é, portanto, a 
Rodovia BR-101. Saindo do pedágio da Ponte Costa e Silva (Rio-Niterói), no sentido 
nordeste, em direção à Vitória (ES), a Unidade está a 160 km. No sentido nordeste – 
sudeste, a partir da região norte fluminense, está a 110 km de Campos dos Goytacazes e a 
36 km de Macaé. 

O QUADRO 3.1, a seguir, permite verificar a distância rodoviária entre a Reserva União e as 
principais cidades mais próximas. 

QUADRO 3.1 – Distância Rodoviária entre a RB União e as cidades mais próximas  
Cidades Distância 

Rio de Janeiro 160 km 
Campos dos Goytacazes 110 km 

Macaé 36 km 
Rio das Ostras 23 km 

Casimiro de Abreu 21 km 

A região onde está situada a Unidade de Conservação conta com alguns aeroportos e 
helipontos que possibilitam o acesso aéreo, conforme se observa no QUADRO 3.2. 

QUADRO 3.2 – Aeroportos e Helipontos próximos a RB União 
Localidade Aeroporto Tipo Administração Pista 

Macaé Macaé Público INFRAERO Asfalto 
S.Pedro d’Aldeia Base Aérea de S.Pedro d’Aldeia Militar Marinha Concreto 
Casimiro de Abreu –  Brig.Francisco Pinto de Moura Privado _ Cascalho 
Cabo Frio – Tozana 
Agropecuária 

 Privado  Cascalho 

Cabo Frio Aeroporto de Cabo Frio Público INFRAERO Asfalto 

FONTE: Departamento de Aviação Civil (DAC) - Ministério da Aeronáutica, 2004 

Deve-se considerar também a linha férrea de propriedade da Ferrovia Centro Atlântica que 
atravessa a Reserva no percurso que liga Cabiúnas, em Macaé, a Duque de Caxias, na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Por esta ferrovia circulam apenas trens de carga 
transportando, principalmente, derivados de hidrocarbonetos. 

3.1.2. – Origem do nome e histórico de criação da Reserva Biológica União 

A antiga “Fazenda União”, propriedade agrícola situada em Rocha Leão, zona rural do atual 
Município de Rio das Ostras, antigo 2º Distrito de Casimiro de Abreu, Estado do Rio de 
Janeiro, teve como proprietários no século XIX, o Sr. Joaquim Luiz Pereira de Souza, pai de 
Washington Luís, que foi Presidente da República no período de 1926 a 1930, e no início do 
século XX, o Coronel Antonio Fernandes da Costa. 

Em 1939 a propriedade foi adquirida pelo Sr. Nelson de Menezes Póvoa e sua esposa Srª. 
Maria Carlota Barreto Póvoa, como pacto de hipoteca com a Companhia Inglesa “The 
Leopoldina Railway Company Limited”. Através deste pacto hipotecário, o Sr. Póvoa tinha a 
obrigação de garantir à Companhia Inglesa, no período de cinco anos, o suprimento de 
lenha extraída das matas nativas da área da Fazenda União, para abastecer as caldeiras 
que moviam as locomotivas a vapor. Nessa época foi instalada uma serraria, movida por 
uma locomóvel ou vaporenta, com objetivo de fornecer madeira para obras de construção 
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civil e fabricação de móveis para a empresa. Em 1976 a serraria sofreu um incêndio, sendo 
reconstruída em 1978. 

Entre 1940 e 1941, o Dr. Nelson C. Brioso, engenheiro agrônomo, foi contratado pela “The 
Leopoldina Railway Company Limited” e iniciou os primeiros reflorestamentos com 
eucaliptos na fazenda, seguindo as técnicas estabelecidas por Edmundo Navarro de 
Andrade, que introduziu o eucalipto no Brasil, com o qual trabalhou na Companhia Paulista 
de Estradas de Ferro. Tais plantios visavam o abastecimento de lenha, em face da escassez 
de lenha nativa que estava ocorrendo. Para tanto, foi instalado, na área da Fazenda União, 
um viveiro para mudas de eucaliptos no qual as espécies utilizadas eram saligna e alba. 

Em 1945, ao término do período hipotecário, o Sr. Nelson de Menezes Póvoa repassou a 
escritura da Fazenda União à “The Leopoldina Railway Company Limited”, que em 1949 
entrou em uma séria crise financeira devido ao declínio da produção cafeeira no Brasil, seu 
principal produto de transporte. O Governo brasileiro assumiu, então, todos os encargos 
financeiros da Companhia Inglesa. Em 1950, a Companhia Inglesa passou ao domínio 
brasileiro e recebeu a denominação de Estrada de Ferro Leopoldina. 

A partir de 1952 a Fazenda União passa a ser administrada pelo Eng° Agrônomo João 
Evangelista da Silva Ramos. Em 1957, através da Lei nº 3.115, foi criada a Rede Ferroviária 
Federal S/A. Visando aumentar a vida útil dos dormentes, a R.F.F.S/A iniciou a preservação 
destes em usinas de tratamento de dormentes, que começaram a ser instaladas em todas 
as regionais. Em 1962 iniciou-se então a construção de uma destas usinas, na fazenda 
União, que foi inaugurada em 1964, com o nome de Usina de Tratamento de Dormentes 
Engenheiro Hugo Motta (FOTOGRAFIA 3.1). A R.F.F.S/A antecipou-se, assim, à Lei 
4.797/65, assinada pelo Presidente Castelo Branco, que tornava obrigatório o emprego de 
madeira preservada para evitar o desperdício de madeira nativa. Na gestão do Sr. João 
Ramos, além da construção e inauguração da usina de tratamento de madeira, foi instalada 
na fazenda uma pequena escola, o primeiro posto de saúde e um viveiro de mudas nativas. 

De 1965 a 1985 a Fazenda União foi administrada pelo Engº Florestal Roberto Luiz Pereira 
da Silva, formado na primeira turma de Engenharia Florestal do Brasil. O período de sua 
gestão foi marcado pela instalação de rede elétrica, reforma de algumas casas funcionais e 
construções de outras, melhorias das condições de captação e distribuição de água, através 
de poço artesiano e construção de uma nova serraria, em 1978. Na sua gestão a Usina de 
Tratamento de Dormentes Hugo Motta foi considerada a unidade de maior produtividade 
dentro de toda a R.F.F.S/A, chegando a tratar 45.000 dormentes por mês (FOTOGRAFIA 
3.1). 

FOTOGRAFIA 3.1 – Fotografia tirada em 1976 da Usina de Tratamento de Dormentes 
Engenheiro Hugo Motta 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

Com a transformação do combustível que movia as locomotivas a vapor, de lenha para 
diesel, nas locomotivas modernas, a Fazenda mudou seus objetivos iniciais e voltou-se para 
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o suprimento de dormentes. Com isso, na década de 80, os plantios de Eucalipto saligna e 
E. alba foram substituídos pela espécie E. citriodora, cujas características físico-mecânicas 
eram mais apropriadas para a produção de dormentes. 

De 1985 a 1989 a Fazenda União foi administrada pelo Engº Civil Paulo César Pereira 
Vilhena. Neste período, a mata nativa da área sofreu uma forte intervenção, caracterizada 
por corte seletivo de madeiras de lei em toras, principalmente das espécies jequitibá 
(Cariniana estrelensis) e vinhático (Plathymenia foliolosa). 

Entre 1989 e 1996 a Fazenda União foi administrada pelo Engº Florestal Ricardo José Leal 
de Medeiros que, em 1991, solicitou junto ao IBAMA a criação de uma Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) nas áreas de mata da Fazenda União. Seu pedido foi negado 
por diversas razões, entre elas pela penhora do imóvel em ações trabalhistas. Em 1993, a 
R.F.F.S/A assinou convênio junto a Associação Mico-Leão-Dourado, permitindo a 
translocação de grupos de micos-leões-dourados para a fazenda. 

Em 1994 as primeiras famílias de micos-leões-dourados foram translocadas de pequenos 
fragmentos de mata ameaçados, para a Fazenda União, pelas pesquisadoras Maria Cecília 
Martins Kierulff e Paula Procópio de Oliveira. 

Em 1996, a R.F.F.S/A entrou em processo de privatização e colocou a Fazenda à venda, 
gerando uma mobilização da comunidade científica, ONG’s, Chefes de Unidades de 
Conservação Federais, instituições públicas da área ambiental e ambientalistas de várias 
nacionalidades junto ao Governo Federal, com o objetivo de criar na área da Fazenda União 
uma Unidade de Conservação. 

Desta forma, em 1998, o Presidente da R.F.F.S/A solicitou junto ao Ministério da Fazenda, a 
incorporação da Fazenda União ao Patrimônio da União Federal. No dia 22 de abril do 
mesmo ano Marco Antônio de Oliveira Maciel, vice-presidente da República, assinou o 
Decreto de Criação da Reserva Biológica União, que foi publicado no Diário Oficial do dia 
seguinte. Em 03 de agosto de 1998, através da portaria IBAMA no. 900/98-P, foi nomeado 
como primeiro chefe da RB União, o Engenheiro Florestal Whitson José da Costa Junior, 
que permanece até hoje no cargo. Segundo revisão elaborada pelo presente Plano de 
Manejo, a área da RB União abrange os Municípios de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e 
Macaé. 

Vale destacar que a primeira atividade científica realizada na área da RB, quando essa 
ainda pertencia à RFFSA, e que motivou a criação da Unidade de Conservação, foi o 
Programa de Translocação de micos-leões-dourados, iniciado em dezembro de 1993 com 
apoio da Associação Mico-leão-dourado. Este trabalho, pioneiro no Brasil, visava resgatar 
grupos de micos que estavam sobrevivendo em áreas isoladas e degradadas. Devido ao 
estado precário de preservação dessas áreas, ao tamanho, isolamento e ameaças à 
sobrevivência da espécie, como desmatamento e caça, a translocação desses grupos para 
uma área de mata maior e bem preservada foi considerada prioridade para a conservação 
do mico-leão-dourado (Kierulff, 1993; Kierulff & Procópio de Oliveira, 1996). Ainda durante o 
levantamento de micos-leões-dourados realizado em 1991-92, foram encontradas algumas 
áreas de mata sem a ocorrência da espécie, entre elas a Fazenda União, hoje Reserva 
Biológica União. 

De outubro de 1994 a setembro de 1997 foram translocados seis grupos de micos-leões-
dourados para a então Fazenda União, totalizando 42 indivíduos. Os grupos foram soltos na 
manhã seguinte à captura e nenhuma alimentação suplementar foi colocada na mata para 
os micos-leões. Inicialmente, para não interferir no comportamento e estabelecimento das 
áreas de uso dos grupos, o monitoramento foi realizado através de triangulação. Essas 
localizações foram utilizadas para delimitar o deslocamento dos micos na mata. A 
população translocada tem sido monitorada continuamente desde o momento em que os 
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grupos foram soltos na área. O Programa de Translocação de micos-leões-dourados foi 
iniciado em dezembro de 1993 com o objetivo de resgatar grupos de micos que estavam 
sobrevivendo em áreas isoladas e degradadas. O tamanho dos fragmentos de mata onde 
foram encontrados os grupos isolados de micos-leões-dourados variou de 20 ha até uma 
área de 250 ha. 

Após o estabelecimento de suas áreas, os micos-leões-dourados foram habituados aos 
observadores, permitindo o desenvolvimento de várias pesquisas. 

A partir de março de 1997 foi iniciada a coleta sistemática de dados de ecologia e 
comportamento dos grupos translocados e formados na RB União. A sobrevivência dos 
indivíduos, a alta taxa de reprodução e a formação de novos grupos podem ser 
considerados como resultados positivos da adaptação dos grupos na nova área, 
evidenciando o sucesso do manejo dos grupos através da translocação. O monitoramento 
contínuo da população translocada tem contribuído para o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da técnica de translocação. Os resultados podem ser usados para escolher 
novas áreas para translocar ou reintroduzir micos-leões-dourados e irão ajudar no manejo 
de todas as populações de micos com a transferência de grupos entre duas ou mais 
populações. 

Na RB União foi realizado o primeiro e mais completo estudo sobre ecologia alimentar do 
mico-leão-dourado. A dieta de L. rosalia na RB União tem sido acompanhada desde o final 
de 1996, quando os primeiros grupos translocados começaram a ser habituados. Mais de 
150 espécies vegetais (nem todas identificadas), distribuídas em 35 famílias, já foram 
consumidas por L.rosalia na RB União. Pesquisas sobre a qualidade do habitat têm 
sido realizadas desde o início da translocação de grupos de micos-leões para a 
área. Estudos fenológicos têm auxiliado na determinação da distribuição, 
disponibilidade e freqüência de diferentes recursos alimentares utilizados por 
espécies frugívoras. Estudos sobre dispersão de sementes com experimentos de 
germinação de frutos em laboratório e no campo estão sendo realizados desde 
1998. Através de uma pesquisa sobre processos de pós-dispersão em fezes de micos-
leões-dourados, comparando-se o habitat de defecação em relação aos habitats de 
consumo de frutos (morro, baixada e brejo) da Reserva foi possível considerar o mico-leão-
dourado como um dispersor eficiente quanto ao padrão de defecação das sementes para a 
maioria das espécies consumidas. 

Os estudos sobre a população translocada de micos-leões-dourados têm fornecido 
informações básicas sobre ecologia alimentar, preferências de habitat e recursos 
alimentares críticos, necessários para subsidiar o programa de restauração de habitat e a 
criação de corredores florestais entre fragmentos de Mata Atlântica. 

A população da RB União atualmente é formada por mais de 200 indivíduos distribuídos em 
cerca de 30 grupos. O uso da técnica de translocação contribuiu para o aumento da 
população e para o retorno do mico-leão-dourado para algumas regiões onde a espécie já 
estava extinta (municípios de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu). 

Doze anos após o início da pesquisa, os grupos translocados formaram a segunda maior 
população silvestre de mico-leão-dourado, que tem um papel fundamental na conservação e 
no manejo da espécie como metapopulação. 
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3.2. – Caracterização dos Fatores Abióticos e Bióticos 

3.2.1 – Meio Físico 

3.2.1.1. – Clima 

A caracterização climática da Reserva Biológica União está fundamentada nas informações 
colhidas junto a: ANA - Agencia Nacional de Águas; INMET – Sexto Distrito de Meteorologia 
(2002); Prefeitura Municipal de Carapebus, na literatura (GÓES,1934), e AMLD - Associação 
Mico Leão Dourado. 

• Pluviometria 

De 1994 a 2005 o Programa de Translocação da Associação Mico-Leão-Dourado manteve 
em funcionamento, na RB um pluviômetro e um termômetro de máxima e mínima. Em 
outubro de 2005 foi instalada na área, pela Universidade Estadual do Norte Fluminense – 
UENF, uma estação meteorológica digital, conforme se observa na FOTOGRAFIA 3.2. 

FOTOGRAFIA 3.2 – Estação Meteorológica na RB União 

CRÉDITO: Arquivo RB União 

Esta estação meteorológica tem sido operada pelo IBAMA e possibilita a medição de vários 
parâmetros climáticos, tais como: temperatura (média, máxima e mínima), pluviosidade, 
umidade relativa do ar, direção e velocidade do vento, radiação solar, evapotranspiração, 
sensação térmica, umidade da superfície foliar, etc. 

Esta estação por não pertencer a UC pode ser retirada a qualquer momento deixando a 
unidade, sem condições de acompanhar dados meteorológicos muito importantes e 
necessários nas mais diversas pesquisas de campo em andamento e a serem 
desenvolvidas. Além destes aspectos, a estação também é importante para o manejo e 
proteção da RB, em especial para prevenção e combate aos incêndios florestais. A 
aquisição de uma unidade meteorológica de modelo digital mais complexo se faz 
necessário, para fortalecer o monitoramento e o manejo na RB. 

Foram utilizados para os estudos os dados e os períodos, que fazem parte do presente 
estudo com suas médias anuais das estações de Macaé, Rio Dourado, Usina Carapebus e 
RB União, conforme se observa no QUADRO 3.3. 
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QUADRO 3.3 – Precipitação Média Anual coletada em Estações Meteorológicas 
próximos a RB União, em diversos períodos 

ESTAÇÃO PERÍODO PRECIPITAÇÃO 
MÉDIA ANUAL 

DESVIO 
PADRÃO 

Macaé 1911-1932 1286,6 mm 49,6 mm 
Macaé 1935-1978 1166,7 mm 43,4 mm 
Macaé 1961-1990 1177,6 mm 46,9 mm 
Macaé 1979-1990 1122,2 mm 42,7 mm 
Macaé 1979-1996 1212,1 mm 42,6 mm 
Rio Dourado 1967-2002 1855,9 mm 71,7 mm 
Usina Carapebus 1972-2003 1107,4 mm 44,0 mm 
RB União 1994-2005 1657,7 mm 70,0 mm 

A estação meteorológica de Macaé, com um longo período de monitoramento, não 
apresenta grandes variações nos seus índices, sendo que os anos de 1923, 1954 e 1993 
tiveram o menor índice pluviométrico, com as alturas máximas de 748,8mm, 590,8 mm e 
816,0 mm, respectivamente. 

Os anos 1913 com 1.655,9 mm, 1916 com 2.121,8 mm, 1924 com 1.684,0 mm, 1947 com 
1.740,3 mm e 1994 com 1.864,1 mm de altura máxima, apresentaram o maior índice 
pluviométrico, sendo o ano de 1916 o maior de todo o período. 

O resumo dos diversos períodos da estação Macaé está demonstrado no QUADRO 3.4 e no 
GRÁFICO 3.28, onde se verifica que em todo o período houve um comportamento uniforme 
no que diz respeito ao regime pluviométrico, com picos nos meses de janeiro a março, e de 
setembro a dezembro. 

QUADRO 3.4 – Resumo das médias anuais e mensais, dos diversos períodos da 
estação Macaé 

ESTAÇÃO MACAÉ DE PRECIPITAÇÃO 
MÉDIA MENSAL E ANUAL (em mm) 

 
PERÍODO 1911 - 1932 

ANO jan Fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 
Média 173,7 109,7 154,3 98,3 87,6 8,9 45,5 44,3 63,8 147,7 140,8 171,9 1286,6 

 
PERÍODO 1935 -1978 

Estação nº2241016 – latitude 22º22´ - longitude 41º 47´ - altitude 2,83 m 
ANO jan Fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

Média 138,7 100,8 100,6 97,5 75,3 46,2 52,4 48,7 68,9 97,2 165,0 175,4 1166,7 
 

PERÍODO 1961 -1990 
Estação nº83749 – latitude 22º22´ - longitude 41º 47´ - altitude 2,83 m 

ANO jan Fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 
Média 156,9 93,3 100,1 100,5 56,9 53,9 60,5 38,2 74,0 102,4 159,3 181,6 1177,6 

 
PERÍODO 1979 -1990 

Estação nº83057 – latitude 22º22´ - longitude 41º 47´ - altitude 2,83 m 
ANO jan Fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

Média 123,2 76,2 115,5 111,0 47,9 50,6 67,9 33,7 77,9 99,4 137,5 181,4 1122,2 
 

PERÍODO 1979 -1996 
Estação nº83057 – latitude 22º22´ - longitude 41º 47´ - altitude 2,83 m 

ANO jan Fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 
Média 135,3 84,0 141,6 107,9 67,2 48,5 61,7 37,0 107,1 100,4 152,4 169,0 1212,1 

 
Média 
Total 145,6 92,8 122,4 103,0 67,0 49,6 57,6 40,4 78,3 109,4 151,0 175,9 1193,0 
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GRÁFICO 3.1 – Estação Macaé nos diversos períodos de análise 

Estação Macaé - Regime pluviométrico 
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A estação Rio Dourado para o período 1967 a 2002, apresenta médias mensais e anuais 
mais altas entre as estações avaliadas, seu regime anual médio foi de 1855,9 mm, e suas 
médias mensais, indicadas no QUADRO 3.5, apresentam um desvio padrão de 71,7 mm. 

Os anos com menor índice foram 1970 com 1311,7 mm, 1997 com 1338,7 mm e 2002 com 
o menor índice de todos, apresentando a altura máxima de 1188,5 mm. Os anos mais 
chuvosos foram 1971 com 2745,1 mm, 1976 com 2413,7 mm e o ano de 1985 com 
2509,4mm. 

O GRÁFICO 3.2 ilustra o regime pluviométrico para o período de 1967 a 2002, obtidos da 
estação Rio Dourado. 

QUADRO 3.5 – Resumo dos dados pluviométricos da estação Rio Dourado - 1967 a 
2002 

TOTAL DE PRECIPITAÇÃO ANUAL - MÉDIA MENSAL (em mm) 
ESTAÇÃO RIO DOURADO Nº 02242006 - LAT. 22º 28:33 - LONG. 42º 05:07 - ALT.12,0 m 

Período -1967 a 2002 

ANO jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 
Média 241,7 158,6 196,5 147,5 98,5 70,3 70,9 76,2 124,4 154,3 234,0 283,0 1855,9

FONTE: ANA – Agencia Nacional de Águas, 2003 

GRÁFICO 3.2 – Precipitação Anual no Período de 1967 a 2002 - Estação Rio Dourado 

Estação Rio Dourado
Regime Pluviométrico 
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A Reserva Biológica União apresentou um regime médio anual de 1657,7 mm consistindo 
no segundo maior dentre as estações avaliadas, e um desvio padrão de 70,0 mm. O ano 
com maior índice foi 1998 com uma altura máxima de 2058,8 mm, e o com menor índice, 
acompanhando a tendência da região foi o ano de 2002 com 1136,5 mm. 

O resumo com as médias anuais e médias mensais, consta do QUADRO 3.6. O GRÁFICO 
3.6 ilustra o regime pluviométrico para o mesmo período obtido da estação RB União. 

QUADRO 3.6 – Dados pluviométricos da estação Reserva Biológica União 

RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO 
Dados pluviométricos – período 1994 a 2005 

ANO jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 
Média 223,3 193,1 186,8 103,3 69,7 39,6 60,2 65,4 119,8 169,5 219,5 207,5 1657,7 

FONTE: AMLD, 2005 

GRÁFICO 3.3 – Regime pluviométrico da Reserva 

Reserva Biológica União
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A estação da Usina Carapebus, para o período entre 1972 a 2003, foi a que apresentou o 
menor regime, com 1107,4 mm, com as médias mensais mais baixas e um desvio padrão de 
44,0 mm. O maior índice ocorreu no ano de 1996, com uma altura máxima de 1417,4 mm, 
seguido dos anos 1973 e 1991 com 1371,0 mm e 1363,3 mm respectivamente. No 
QUADRO 3.7 encontra-se o resumo desta estação. O GRÁFICO 3.4 apresenta o regime 
pluviométrico desta estação para o período de 1972 a 2003. 

QUADRO 3.7 – Dados pluviométricos da Usina Carapebus 

USINA CARAPEBUS 
Dados pluviométricos – período 1972 – 2003 

ANO jan Fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 
Média 146,7 97,0 94,7 81,9 50,9 44,5 41,5 37,6 88,6 111,6 148,8 163,6 1107,4 

FONTE: Prefeitura Municipal de Carapebus, 2004 
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GRÁFICO 3.4 – Regime pluviométrico Usina Carapebus 
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No QUADRO 3.8 encontra-se o resumo das estações, com suas médias mensais e anuais. 

QUADRO 3.8 – Resumo das estações – Total de precipitação anual media mensal 
(mm) 

Mês Estações  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
MACAÉ 

(1911-1996) a 145,6 92,8 122,4 103,0 67,0 49,6 57,6 40,4 78,3 109,4 151,0 175,9 1193,0

RIO 
DOURADO 
(1967-2002) 

a 241,7 158,6 196,5 147,5 98,5 70,3 70,9 76,2 124,4 154,3 234,0 283,0 1855,9

RESERVA 
UNIÃO 

(1994-2005) 
b 223,3 193,1 186,8 103,3 69,7 39,6 60,2 65,4 119,8 169,5 219,5 207,5 1657,7

USINA 
CARAPEBUS 
(1972-2003) 

c 146,7 97,0 94,7 81,9 50,9 44,5 41,5 37,6 88,6 111,6 148,8 163,6 1107,4

FONTES: a – Góes (1934) - ANA (estações nº2241016 e 2242006) - INMET (estações nº83057 e 83749) 
 b  - AMLD – Associação Mico Leão Dourado 
 c - Prefeitura Municipal de Carapebus 

No GRÁFICO 3.5 pode-se visualizar o comportamento pluviométrico de cada uma das 
estações, Macaé período completo de 1911 a 1996, Rio Dourado de 1967 a 2002, Unidade 
de Conservação de 1994 a 2005 e Usina Carapebus de 1971 a 2003. 

GRÁFICO 3.5 – Resumo dos Dados das Estações Meteorológicas 

RESUMO DAS ESTAÇÕES - Média mensal

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

m
m

MACAÉ(1911-1996) R.DOURADO(1967-2002)
U.C.(1994-2005) U.CARAPEBUS(1972-2003)  



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 3 – Análise da UC 
 

 
 Maio / 2008 E3-20 

A única estação meteorológica próxima da Reserva Biológica União, e de responsabilidade 
do INMET - Instituto Nacional de Meteorologia, foi desativada no ano de 1991, só voltando a 
operar precariamente no ano de 2002. Esta estação é a Macaé nº. 83749, que para o 
período de 1961 a 1990 monitorou os dados meteorológicos, parciais, faltando dados 
referentes à insolação total (horas e décimos), pressão atmosférica (mb), e velocidade do 
vento. 

Verifica-se que neste período para uma precipitação média anual de 1177,6 mm houve uma 
evaporação equivalente a 1137,8 mm. Praticamente 97% da precipitação voltou para 
atmosfera na forma de vapor. Em grande parte do ano a evaporação foi maior do que a 
precipitação. O QUADRO 3.9 e o GRÁFICO 3.6 ilustram este balanço. 

QUADRO 3.9 – Estação Macaé – Precipitação versus Evaporação 
MACAÉ ESTAÇÃO Nº83749 

latitude 22º22´ - longitude 41º 47´ - altitude 2,83 m 
período 1961 -1990 

 jan Fev mar abr mai jun jul ago Set out nov dez Total 
P 156,9 93,3 100,1 100,5 56,9 53,9 60,5 38,2 74,0 102,4 159,3 181,6 1177,6
E  108,0 94,9 94,1 95,3 92,6 85,5 97,8 100,4 93,3 92,0 95,8 88,1 1137,8

LEGENDA: P = precipitação, E = evaporação 

GRÁFICO 3.6 – Precipitação versus Evaporação 

Precipitação X Evapotranspiração -Estação Macaé
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• Temperatura 

A temperatura média anual, registrada pela estação Macaé no período 1961 a 1990, situa-
se entre a mínima de 19,7ºC e máxima de 28,2ºC, como pode ser observado no QUADRO 
3.10. As mínimas variaram entre 14,2ºC a 22,8ºC e as máximas entre 25,0ºC a 33,1ºC. No 
QUADRO 3.11 observa-se que para a estação da RB União estes valores foram: média das 
mínimas 20,3ºC, média das máximas 28,3ºC, sendo que as mínimas variaram entre 15,6ºC 
a 17,1ºC, e as máximas entre 23,0ºC a 35,1ºC. 

QUADRO 3.10 – Resumo temperaturas médias mensais na estação Macaé  
ESTAÇÂO MACAÈ - período 1961 a 1990 

Médias mensais 
Médias jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média 
Máxima 30,3 30,9 30,5 29,1 27,8 26,4 26,1 26,3 26,3 26,8 28,3 29,4 28,2 
Mínima 21,9 22,6 22,1 20,4 18,6 16,9 16,4 17,1 18,3 19,4 20,6 21,5 19,7 
Média 26,1 26,8 26,3 24,8 23,2 21,7 21,3 21,7 22,3 23,1 24,5 25,5 23,9 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 3 – Análise da UC 
 

 
 Maio / 2008 E3-21 

QUADRO 3.11 – Resumo das temperaturas médias mensais na Reserva União 
RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO - período 1994 a 2005 

Médias mensais 
Médias jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média 
Máxima 31,7 31,9 30,8 29,2 26,6 25,9 25,2 26,0 26,6 27,3 28,3 30,0 28,3 
Mínima 23,6 23,5 23,7 21,4 18,7 16,7 16,6 17,2 18,8 20,2 21,2 22,5 20,3 
Média 27,7 27,7 27,3 25,3 22,7 21,3 20,9 21,6 22,7 23,8 24,8 26,3 24,3 

GRÁFICO 3.7 – Comparativo das temperaturas estação Macaé versus Reserva. 
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Nas áreas monitoradas pela estação Macaé e da Reserva, o comportamento das 
temperaturas máximas, mínimas e médias foram bem semelhantes. Os dados relativos às 
temperaturas máximas da Reserva são sempre maiores que os da estação Macaé. Estes 
dados foram menores que os da estação de Macaé, entre os meses de maio e agosto, como 
mostra o GRÁFICO 3.7. 

• Umidade Relativa do Ar 

A Região abrangida pela estação Macaé apresenta uma umidade relativa variando de 80 a 
82%, entre maio e agosto. No outono e inverno, estes valores oscilam entre 71 e 81%. Os 
valores indicam uma uniformidade dos parâmetros de umidade relativa em toda a região e 
por aproximação na área da Reserva. Torna-se necessária a medição desses parâmetros in 
situ, de forma a considerar todas as variáveis envolvidas no fenômeno. 

GRÁFICO 3.8 – Umidade Relativa (UR) do Ar – Macaé 
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• Circulação Atmosférica 

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, quando apenas no mês de março a 
direção foi ENE e já nos meses de maio e junho foi 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: 

- Entre 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) 

- Em agosto – 4,11 m/s (14,8 km/h) 

Balanço hídrico climatológico (evapotranspiração, deflúvio) 

O balanço hídrico é uma previsão da condição hídrica de uma localidade permitindo que se 
avalie do volume precipitado, que parcela retorna à atmosfera por evaporação e 
transpiração. Também permite identificar: qual parcela do deflúvio escoa superficialmente; 
qual participa do escoamento direto de sub-superfície; e, ainda, qual participa do 
escoamento de base alimentando os aqüíferos. 

O método mais comum de avaliação é o proposto por Thornthwaite & Mather (1948; 1955), 
apud (MEDEIROS, 2002), RAMOS et al (1989) e REICHARDT (1987), pela sua imensa 
praticidade, necessitando de apenas dois parâmetros, que são precipitação média no 
período a analisar e, como elemento meteorológico, apenas a temperatura média do ar.  

Com os dados meteorológicos disponíveis para a estação Macaé determina-se o balanço 
hídrico, a evapotranspiração potencial e real para estação Macaé, conforme se observa no 
QUADRO 3.12. 

QUADRO 3.12 – Cálculo da evapotranspiração estação Macaé (1911 a 1996) 

Meses P ETP 
Mm 

P-ETP 
mm 

NEG 
AC 

ARM 
mm 

ALT 
mm 

ETR 
mm 

DEF 
mm 

EXC 
mm 

Jan 145,6 145,14 0,5 0,0 100,00 0,00 145,1 0,0 0,5
Fev 92,8 142,95 -50,2 -50,2 60,56 -39,44 132,2 10,7 0,0
Mar 122,4 143,58 -21,2 -71,3 49,00 -11,56 134,0 9,6 0,0
Abr 103,0 110,38 -7,4 -78,7 45,52 -3,49 106,5 3,9 0,0
Mai 67,0 88,66 -21,7 -100,4 36,65 -8,86 75,9 12,8 0,0
Jun 49,6 67,52 -17,9 -118,3 30,64 -6,01 55,6 11,9 0,0
Jul 57,6 65,51 -7,9 -126,2 28,31 -2,33 59,9 5,6 0,0
Ago 40,4 71,28 -30,9 -157,1 20,79 -7,52 47,9 23,4 0,0
Set 78,3 78,79 -0,5 -157,6 20,69 -0,10 78,4 0,4 0,0
Out 109,4 95,52 13,9 -106,2 34,57 13,88 95,5 0,0 0,0
Nov 151,0 115,82 35,2 -36,0 69,75 35,18 115,8 0,0 0,0
Dez 175,9 139,25 36,7 0,0 100,00 30,25 139,2 0,0 6,4

Total 1193,0 1264,39 -71,4 -1002,0 - - 1186,1 78,3 6,9

LEGENDA: P – precipitação 
 ETP – evapotranspiração potencial ou de referência 
 NEG-AC – negativo acumulado 
 ARM – armazenamento 
 ALT – alteração 
 ETR – evapotranspiração real 
 DEF – deficiência hídrica 
 EXC – excesso 
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A média do período analisado demonstrou deficiência hídrica, pequeno excesso em janeiro 
e dezembro, com pequena reposição entre novembro e dezembro. De fevereiro a setembro 
houve retirada de água do solo e a evapotranspiração potencial (ETP) foi maior do que a 
evapotranspiração real (ETR). Os valores só se equilibraram de setembro a dezembro. No 
GRÁFICO 3.9 visualizam-se claramente os componentes do balanço hídrico. 

GRÁFICO 3.9 – Balanço Hídrico Climatológico – Estação Macaé 

Balanço Hídrico Climatológico - Estação Macaé 
Período - 1911 a 1996
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Aplicando o mesmo critério, usando os dados climatológicos da Reserva Biológica União, 
apura-se ter havido historicamente pequena deficiência hídrica nos meses de abril a agosto. 
A evapotranspiração potencial ou de referência (ETP) foi praticamente igual à 
evapotranspiração real (ETR). A retirada de água do solo ocorreu nos meses de abril a 
agosto. Estes valores estão apresentados no QUADRO 3.13 e no GRÁFICO 3.10. 

QUADRO 3.13 – Cálculo da evapotranspiração – Reserva Biológica União 

Meses P ETP 
Mm 

P-ETP 
mm 

NEG 
AC 

ARM 
mm 

ALT 
mm 

ETR 
mm 

DEF 
mm 

EXC 
mm 

Jan 223,3 174,14 49,2 0,0 100,00 0,00 174,1 0,0 49,2
Fev 193,1 158,49 34,6 0,0 100,00 0,00 158,5 0,0 34,6
Mar 186,8 160,89 25,9 0,0 100,00 0,00 160,9 0,0 25,9
Abr 103,3 116,40 -13,1 -13,1 87,72 -12,28 115,6 0,8 0,0
Mai 69,7 81,52 -11,8 -24,9 77,94 -9,78 79,5 2,0 0,0
Jun 39,6 62,20 -22,6 -47,5 62,17 -15,77 55,4 6,8 0,0
Jul 60,2 60,15 0,1 -47,4 62,23 0,05 60,1 0,0 0,0
Ago 65,4 68,58 -3,2 -50,6 60,28 -1,95 67,3 1,2 0,0
Set 119,8 81,52 38,3 -1,5 98,55 38,28 81,5 0,0 0,0
Out 169,5 103,06 66,4 0,0 100,00 1,45 103,1 0,0 65,0
Nov 219,5 119,18 100,3 0,0 100,00 0,00 119,2 0,0 100,3
Dez 207,5 152,54 55,0 0,0 100,00 0,00 152,5 0,0 55,0

Total 1657,7 1338,67 319,0 -185,0 1049,0 - 1327,7 10,9 330,0

LEGENDA: P – precipitação 
 ETP – evapotranspiração potencial ou de referência 
 NEG-AC – negativo acumulado 
 ARM – armazenamento 
 ALT – alteração 
 ETR – evapotranspiração real 
 DEF – deficiência hídrica 
 EXC – excesso 
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GRÁFICO 3.10 – Balanço Hídrico - Reserva Biológica União 

Balanço Hídrico Climatológico
Reserva Biológica União - Período - 1994 a 2005
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A distribuição percentual aproximada dos processos de balanço hídrico e o tempo de 
residência dos componentes do deflúvio em bacia hidrográfica íntegra, não perturbada pela 
ação do homem, revestida com cobertura florestal em condições de clima temperado, 
segundo Hewllet, (1982) apud Lima, (1996), é de aproximadamente 67% que retorna a 
atmosfera pelo efeito da evapotranspiração, os 33% restantes se transforma em deflúvio. 

Historicamente, para o período analisado, a relação entre as duas variáveis, precipitação e 
evapotranspiração, para a estação Macaé foi de 99,4% e apenas 0,6% do volume 
precipitado, se transformou em deflúvio e fluiu superficialmente ou infiltrou no solo. Para a 
Reserva esta relação foi de 80,0% e o deflúvio correspondeu a 20,0% drenando 
superficialmente ou infiltrando no solo. 

Os principais fatores que quebraram o equilíbrio do balanço hídrico das bacias hidrográficas 
abrangidas pela Reserva Biológica e sua Zona de Amortecimento foram: 

a) desmatamentos nas suas diversas formas; 

b) extração de areia; 

c) incêndios, pastoreio, 

d) redução de matas ciliares, 

e) urbanização. 

f)  uso intensivo, de fertilizantes sintéticos e defensivos agrícolas tais como: inseticidas, 
fungicidas e herbicidas. 

As águas que transitam pela micro-bacia da RB, mais as que se infiltram, fluem banhando 
áreas povoadas e rurais, como também áreas urbanas densamente povoadas. Uma parte 
dessas águas infiltra-se por uma área com suspeita de contaminação, podendo conduzir 
estes contaminantes através desta bacia. 

Especificamente na bacia hidrográfica do Rio Macaé, existe a suspeita de contaminação por 
creosoto utilizado na antiga Usina de Tratamento de Dormentes, que funcionava na então 
Fazenda União. 
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Uma pequena parte das águas que transitam pela RB, mais as que se infiltram, fluem para o 
Rio São João.  

Em relação à qualidade da água deve-se destacar, na Zona de Amortecimento da RB, ao 
longo da história de ocupação da Região, o uso intensivo de fertilizantes sintéticos e 
defensivos agrícolas, tais como: inseticidas, fungicidas e herbicidas. 

FOTOGRAFIA 3.3 – Bombas utilizadas para a aplicação de herbicidas 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

3.2.1.2. – Hidrografia/Hidrologia 

As águas na área da Reserva são drenadas através de 3 bacias de drenagem, a Bacia do 
Rio Macaé, Bacia do Rio São João, e Bacia do Rio das Ostras, conforme demonstra o Mapa 
de Bacia Hidrográficas constante no Encarte 2 deste Plano de Manejo (FIGURA 2.4). 
Aproximadamente 92,65% da área da RB está inserida na Bacia do Rio Macaé, 1,14% na 
Bacia do Rio São João e 6,21% na Bacia do Rio das Ostras. 

O rio Purgatório nasce na RB e deságua no rio Macaé. A Reserva contribui ainda, para a 
formação do rio Dourado, cujas águas fluem para o rio São João, assim como, para a 
formação do rio Iriry, que deságua no rio das Ostras. 

3.2.1.3. – Geologia 

A Reserva Biológica União, a exemplo da sua Zona de Amortecimento, está localizada no 
segmento setentrional da Faixa Móvel Ribeira, definida como um cinturão de dobramento de 
idade proterozóica, que se estende do Paraná ao sul da Bahia. 

• Caracterização das Unidades Geológicas da Reserva Biológica União 

A caracterização geológica da Reserva Biológica União está descrita em conformidade com 
Projeto Rio de Janeiro (2001), no Programa Levantamento Geológico Básico do Brasil – 
Geologia do Estado do Rio de Janeiro (Silva & Cunha 2001); CPRM - Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais; EMBRAPA – Centro Nacional de Pesquisa de Solos e 
DRM/RJ - Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro. 

A distribuição das duas unidades geológicas, presentes na área podem ser observadas na 
FIGURA 3.1, Mapa Temático de Geologia. 

Os valores de área e sua porcentagem em relação à área total da RB estão apresentados 
no QUADRO 3.14. 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 3 – Análise da UC 
 

 
 Maio / 2008 E3-26 

QUADRO 3.14 – Valores de área das Unidades de Geologia, ocorrentes na RB 
CLASSE HECTARES  PERCENTAGEM 

Complexo Paraíba do Sul 2161,33 84,83 
Complexo Região dos Lagos 386,62 15,17 
Total 2547,95 100,00 

Descrição das Unidades 

Complexo Paraíba do Sul Unidade São Fidelis (MNps) 

Esta unidade ocupa na RB 84,83% e a maior parte da área de ocorrência é 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. 

Os xistos grafitosos são comuns, mas ocorrem também 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). 

Complexo Região dos Lagos (Py1rl) 

Este complexo representa a unidade geológica mais antiga da região, ocupando 15,17% da 
área da RB. Seus elementos teriam uma geração pré-neo-proterozóica (Fonseca et al. 
1998). Análises radiométricas Sm-Nd (Samário-Neodímio) em litotipos desta unidade 
indicaram idades entre 2,4 e 2,6 bilhões de anos (Schmitt et al., 1999). O Complexo Região 
dos Lagos é formado predominantemente por: hornblenda-biotita ortognaisse calci-alcalino, 
com textura granodiorítico tonalítico, com textura granoblástica e porfirítica recristalizada 
(porfiroclástica) e forte foliação tangencial e freqüentes veios anatéticos, sintangenciais, de 
leucossomas graníticos (fusão in situ), bem como paleodiques áficos (anfibolitos) dobrados. 

Este complexo constitui um extenso bloco na região centro-leste do estado, com cerca de 
125km de comprimento, com largura variável de 50km no sul e mínima de 4km ao norte, 
caracteriza-se por foliações com mergulhos fracos, ora para NE, ora para SW. 
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FIGURA 3.1 – Mapa Temático de Geologia 
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3.2.1.4. – Geomorfologia 

A caracterização geomorfológica e o relevo da Reserva Biológica União estão descritas em 
conformidade com o Estudo Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro – Geomorfologia do 
Estado do Rio de Janeiro, Dantas, M.E. 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. 

As FIGURAS 3.2 e 3.3 ilustram as Unidades e Relevo e outras Unidades Geomorfológicas e 
Morfoestruturais, respectivamente. Os valores de distribuição espacial e a área ocupada na 
RB estão apresentados nos QUADROS 3.15 e 3.16. 

QUADRO 3.15 – Valores de área das Unidades de Relevo, ocorrentes na RB 
CLASSE HECTARES  PERCENTAGEM 

DCO – Domínio Colinoso 1490,05 58,48 
ESR – Escarpas Serranas 914,71 35,90 
PAL – Planícies Aluviais 98,73 3,87 
CIS – Colinas Isoladas 44,46 1,74 
Total 2547,95 100,00 

Descrição dos Sistemas de Relevo 

Os Sistemas de Relevo que ocorrem no interior da RB estão descritos a seguir: 

Domínio Colinoso (DCO) – zona típica do domínio de “Mar de morros” – Ocorrendo em 
58,48% da RB, tratando-se de um 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 

Escarpas Serranas e Degraus Estruturais (ESR) – Este relevo ocupa 35,90% da área da 
RB, tratando-se de um 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 entre 300 a 700 m, com ocorrência de coluvios e 
depósitos de tálus, solos rasos e afloramentos de rocha. 

Planícies Aluviais (PAL) – Planícies de Inundação, Terraços Fluviais e Leques Alúvio-
Coluviais, com gradientes suaves e convergentes em direção aos canais-troncos, ocupando 
3,87% da área da RB. 

Colinas Isoladas (CIS) – É o relevo que ocupa menor área na RB, 1,74%, sendo composto 
por colinas isoladas, que ocorrem em 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. 
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FIGURA 3.2 – Mapa Temático de Geomorfologia 
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Descrição das Unidades Geomorfológicas e Morfoestruturais 

As Unidades Geomorfológicas e Morfoestruturais estão descritas a seguir e os valores de 
área na RB estão apresentados no QUADRO 3.16. Na FIGURA 3.3, pode ser observada a 
distribuição espacial destas Unidades. 

QUADRO 3.16 – Valores das Unidades Geomorfológicas e Morfoestruturais, 
ocorrentes na RB 

CLASSE HECTARES  PERCENTAGEM 
Superfície Aplainada do Litoral Leste Fluminense 1353,77 53,13 
Escarpas das Serras de Macaé, Macabu e Imbé 1194,18 46,87 
Total 2547,95 100,00 

• Unidade Geomorfológica Superfície Aplainada do Litoral Leste Fluminense (1.3.2) 

Esta Unidade é a que apresenta maior ocorrência na RB, ocupando 53,13% da área da RB. 
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 fluviolagunar 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. 

As 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 
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 
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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 350m.  

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. 

• Unidade Geomorfológica Escarpas das Serras de Macaé, Macabu e Imbé (1.4.6) 

Esta Unidade ocupa 46,87% da área da RB. É composta pelos vales dos rios Macaé, São 
Pedro, delimitados pelas colinas baixas da superfície  aplainada do litoral leste fluminense 
ou por colinas isoladas e as vertentes incremes 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 quer deságuam na Lagoa de Cima, delimitados ao sul pelas 
colinas baixas da superfície aplainda e ao norte por colinas isoladas e pelas vetentes 
íngremes da Serra do Imbé. Estes vales são preenchidos por sedimentos de origem fluvial e 
fluviolagunar. 
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FIGURA 3.3 – Unidades Geomorfológicas e domínios Morfoestruturais 
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3.2.1.5. – Solos 

No presente estudo, utilizou-se a nova classificação de solos pelo Sistema Brasileiro de 
Classificação dos solos (EMBRAPA, 1999) correlacionado com o sistema de classificação 
(EMBRAPA,1982a e 1988b). 

A descrição e correlação entre a Classificação Atual (EMBRAPA,1999) e a Classificação 
Antiga (EMBRAPA,1982) da Reserva, foi atualizada para a nova nomenclatura e 
fundamentada na bibliografia citada, e no Estudo Geoambiental do Estado do Rio de 
Janeiro, (CARVALHO FILHO, et al., 2000) - CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais, Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Centro Nacional de 
Pesquisa de Solos, e está apresentada ao longo deste trabalho no item descrição das 
classes do solo. A nomenclatura em parênteses é a classificação antiga da EMBRAPA. As 
classes de solo, seus valores de ocorrência e sua distribuição, no interior da RB, podem ser 
observados na FIGURA 3.4, no Mapa Temático de Solos e no QUADRO 3.17. 

QUADRO 3.17 – Valores de área das classes de solo (unidades de mapeamento) 
ocorrentes na RB 

CLASSE HECTARES  PERCENTAGEM 
LVa4-14 – Latossolo Vermelho-amarelo ou Latossolo Amarelo 1683,93 66,09 
PVa3-4 – Argissolo Vermelho-Amarelo, Argissolo Amarelo ou Nitossolo 
Háplico Distrófico 797,02 31,28 
Gpa2 – Gleissolo Háplico 67,00 2,63 
Total 2547,95 100 

 

Descrição das Classes de Solo 

Encontram-se, na RB, 3 classes de solo, representadas por 5 unidades de mapeamento. 

(LVa13 e LVa14) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico ou LATOSSOLO 
AMARELO Distrófico - (Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distrófico). 

Estes solos ocupam uma área de 66,09% da RB, sendo os mais abundantes. Apresentam 
horizonte Bw, virtualmente sem atração magnética, baixa fertilidade, sobre relevo 
movimentado. 

(PVa3 e PVa4) ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico, ARGISSOLO AMARELO 
Distrófico ou NITOSSOLO HÁPLICO Distrófico - (Podzólico Vermelho-Amarelo álico). 

Apresentam-se sobre relevo que varia de suave ondulado a montanhoso, ocupando 31,28% 
da área da RB. Apresenta saturação de bases inferior a 50%. 

(GPa2) GLEISSOLO HÁPLICO Tb ou Ta Distrófico – (Glei Pouco Húmico álico ou 
distrófico). 

Estes solos são os menos abundantes na RB, ocupando 2,63% da área da RB. Solos 
minerais, hidromórficos, com horizonte A ou H seguido de horizonte glei, encontram-se em 
áreas menos encharcadas, mas ainda com fortes restrições de drenagem. Ocorrem 
geralmente nas áreas de baixada. 
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FIGURA 3.4 – Mapa Temático de Solos 
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3.2.2. – Meio Biótico 

3.2.2.1. – Vegetação 

Considerações gerais 

A Floresta ou Mata Atlântica originalmente estava distribuída por uma faixa de terras com 
extensão variável no território brasileiro, sempre acompanhando cadeias montanhosas 
quase contínuas, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Esta ampla 
variação latitudinal tem sérias conseqüências sobre este ecossistema, uma vez que gera 
uma grande variedade de solos, variações topográficas, regimes pluviométricos e 
temperaturas. Esta diversificação do ambiente é muito importante uma vez que é a 
responsável pela grande diversidade de espécies animais e vegetais ali existentes. 

No final do século passado, trechos significativos do conjunto de ecossistemas que 
compunham o Domínio Mata Atlântica, foram reconhecidos como Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica e considerados Sítios Naturais do Patrimônio Mundial da UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Além disso, 
também foram indicados como Patrimônio Nacional na Constituição Federal de 1988 
(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA / INPE, 2002). 

Segundo o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica (FUNDAÇÃO SOS MATA 
ATLÂNTICA / INPE, 2002), o Domínio Mata Atlântica ocupava no passado praticamente 
100% da área do estado do Rio de Janeiro, porém atualmente persistem 17% de cobertura 
florestal remanescente. 

A extensa área de florestas abrangidas por estas reservas compõe uma das áreas 
prioritárias para conservação da Mata Atlântica sendo classificada como de “Extrema 
importância biológica” segundo BRASIL (2000). MITTERMEIER et al. (1999) apontam 
também esta região como um dos “centros de diversidade e endemismos” de todo o globo, 
estando inclusas entre as 25 áreas que reúnem a maior quantidade de espécies dos mais 
diferentes reinos em pequena extensão de terra do planeta. 

Dos grandes biomas brasileiros, a Mata Atlântica reúne um grande número de estudos 
científicos (Lewinsohn & Prado, 2002), sendo um contra-senso dizer que na realidade trata-
se de um ecossistema pouco conhecido. O Estado do Rio de Janeiro apresenta atualmente 
17% de sua cobertura original, como conseqüência de cinco séculos de exploração. O 
resultado deste crescimento populacional é a contínua remoção de florestas, com um 
crescente número de fragmentos de diferentes tamanhos. Comparando a área atual que a 
Mata Atlântica ocupa no Estado do Rio de Janeiro com a cobertura total brasileira, existe a 
falsa impressão de que a área preservada é significativa, porém deve-se ressaltar que a 
maior parte destas florestas está em montanhas. A floresta que outrora ocupava a região de 
terras baixas nas planícies, as margens dos rios, lagoas e ecossistemas litorâneos foi quase 
que totalmente eliminada (ROCHA et al. 2003). 

Neste contexto, a Reserva Biológica de Poço das Antas e a Reserva Biológica União 
abrangem a maior parte das florestas da Mata Atlântica de terras baixas do Estado,  
constituindo-se como os principais remanescentes desta Floresta no Estado do Rio de 
Janeiro. 

Segundo ROCHA et al. (2006), a Reserva Biológica União está incluída ao Bloco Norte 
Fluminense de remanescentes florestais em bom estado de conservação e que é 
extremamente importante na conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. 
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Descrição da vegetação na RB 

A vegetação encontrada na Reserva, de acordo com a classificação de VELOSO et al. 
(1991) inclui a Floresta Pluvial Atlântica Baixo Montana, ou Floresta Ombrófila Densa 
de Terras Baixas ou simplesmente Mata Atlântica de Baixada, conforme se observa na 
FIGURA 3.5. Tal formação inclui a cobertura vegetal presente até 50 m.s.m. (metros sobre o 
nível do mar). Incluídas nesta formação existem áreas alagadas com brejo e matas 
alagadas, bem como áreas de pastagens abandonadas e trechos com eucaliptais. 
Considerando ainda a classificação de VELOSO (op.cit), a segunda formação originalmente 
presente na Reserva é a Floresta Pluvial Atlântica Submontana, ou Floresta Ombrófila 
Densa Submontana ou simplesmente Mata Atlântica de Encosta, ocupando as terras 
situadas entre 50 e 500 m.s.m. Do mesmo modo que a formação anterior, em seus limites 
são encontradas pastagens, florestas em regeneração e eucaliptais. 

O trabalho de KIERULFF (2000, in: LAPENTA, 2002) apresenta a vegetação da Reserva 
classificada tomando como critério o sistema topográfico e de drenagem local em: Mata de 
brejo, Mata de baixada e Mata de morro. De acordo com o autor supracitado, caberiam as 
seguintes descrições: Mata de brejo – ocorre em área permanentemente saturadas de água 
e apresenta menor densidade de árvores, menor densidade de vegetação no dossel, estrato 
de menor altura e maior densidade de lianas e de vegetação no sub-bosque do que a 
baixada e o morro. A altura média das árvores é de 7,2m; Mata de baixada – em áreas 
sujeitas a inundações ocasionais e caracterizada por maior número de bromélias e outras 
epífitas, árvores com maior média de diâmetro e área basal, e altura média das árvores de 
10,2m; Mata de morro – caracterizada por um número mais baixo de bromélias e de 
epífitas, maior densidade da vegetação no dossel e maior altura do estrato, com a altura 
média das árvores de 11,2m. Segundo KIERULFF (op. cit.) existiriam mais espécies de 
epífitas e palmeiras na baixada e no brejo do que no morro. 

Uma vez que a classificação adotada para a elaboração do presente Plano de Manejo é a 
de VELOSO, op. cit., a correspondência entre as classificações se dá de acordo com o 
QUADRO 3.18. 

QUADRO 3.18 – Quadro comparativo entre a nomenclatura adotada por Veloso e 
Kierulff 

Classificação 
VELOSO et al. (1991) KIERULFF (2000, in: LAPENTA, 2002) 

Floresta Ombrófila Densa:  

• DE TERRAS BAIXAS (ATÉ 50 M.S.M) • MATA DE BREJO 
• MATA DE BAIXADA 

• SUBMONTANA (DE 50 ATÉ 500 M.S.M) • MATA DE MORRO 

A distribuição das formações vegetais, assim como da vegetação antropizada que ocorre na 
RB, está apresentada no Mapa Temático de Vegetação, na Reserva Biológica União, 
FIGURA 3.5. Os valores de área correspondentes às diferentes classes da cobertura do solo 
estão apresentados no QUADRO 3.19. 
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FIGURA 3.5 – Mapa Temático de Vegetação 
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QUADRO 3.19 – Valores de área das formações vegetais e uso do solo ocorrentes na 
RB 

CLASSE Hectares Percentagem 

Floresta Submontana 1199,95 47,09  
Floresta de Baixada 754,55 29,61  
Outros Usos 170,23 6,68  
Capoeira de Baixada 164,06 6,44  
Eucalipto com sub bosque médio 110,40 4,33  
Eucalipto sem sub bosque 100,54 3,95  
Capoeira Submontana 27,91 1,10  
Área em Recuperação 11,40 0,45  
Eucalipto com sub bosque avançado 8,50 0,33  
Área úmida com vegetação 0,41 0,02  
Total 2547,95 100,00  

Segundo GATTI et al. (2003), existem na RB União 330 espécies de arbóreas. O trabalho de 
Rodrigues (2004) realizado em 12 parcelas de 0,1 ha de Floresta Submontana na Reserva 
Biológica União apresenta 249 espécies distribuídas em 45 famílias, conforme apresentado 
no QUADRO 3.20. Nesta lista destacam-se o Jequitibá Cariniana legalis, a Massaranduba 
Manilkara subsericea, a Peroba Aspidorperma sp., a Canela Ocotea sp. e Palmito-Jussara 
Euterpe edulis. 

QUADRO 3.20 – Listagem das espécies vegetais na Reserva Biológica União, 
ordenadas em ordem alfabética de famílias 

FAMÍLIA Espécie 
ANACARDIACEAE Astronium sp1 
 Tapirira guianensis Aubl. 
  
ANNONACEAE Annonaceae sp4 
 Annonaceae sp2 
 Annonaceae sp3 
 Annonaceae sp1 
 Guatteria sp1 
 Rollinia dolabripetala (Raddi) R.E. Fr. 
 Rollinia laurifolia Schltdl. 
 Unonopsis guatterioides (A. DC.) R.E. Fr. 
 Xylopia sericea A. St.-Hil. 
  
APOCYNACEAE Geisospermum laeve (Vell.) Miers 
 Himatanthus lancifolius (Müll. Arg.) Woodson 
  
ARALIACEAE Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch. 
 Araliaceae sp1 
  
ASTERACEAE Asteraceae sp1 
  
BIGNONIACEAE Tabebuia sp1 
  
BOMBACACEAE Bombacaceae sp1 
  
BORAGINACEAE Cordia trichoclada DC. 
  
BURSERACEAE Protium sp1 
  
CARICACEAE Jacaratia sp1 
  
CELASTRACEAE Maytenus communis Reissek 
 Maytenus sp1 
 Maytenus obtusifolia Mart. 
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FAMÍLIA Espécie 
  
CHRYSOBALANACEAE Chrysobalanaceae sp1 
 Chrysobalanaceae sp2 
 Chrysobalanaceae sp3 
 Chrysobalanaceae sp4 
 Chrysobalanaceae sp5 
 Chrysobalanaceae sp6 
 Chrysobalanaceae sp7 
 Chrysobalanaceae sp8 
 Chrysobalanaceae sp9 
 Couepia schotii Fritsch 
 Hirtella hebeclada Moric. ex DC. 
CHRYSOBALANACEAE Hirtella sp2 
 Hirtella sp1 
  
CLETHRACEAE Clethra scabra Pers. 
  
CLUSIACEAE  Tovomita glazioviana Engl. 
 Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 
  
CUNNONIACEAE Lamanonia ternata Vell. 
  
ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum pulchrum St. Hilaire 
  
EUPHORBIACEAE Actinostemon verticillatus (Klotzsch) Baill. 
 Alchornea iricurana Casar. 
 Aparisthmium cordatum (A. Juss.) Baill. 
 Euphorbiaceae sp1 
 Euphorbiaceae sp2 
 Hieronyma alchorneoides Allemao  
 Mabea fistulifera Mart. 
 Pera sp1 
 Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth. 
 Sagotia racemosa Baill.  
 Sapium glandulatum (Vell.) Pax 
 Senefeldera verticilata Mart. 
 Tatraplandra leandrii Baill. 
  
FLACOURTIACEAE Casearia arborea (Rich.) Urb. 
 Casearia commersoniana Cambess. 
  
INDETERMINADAS Indeterminada sp1 
 Indeterminada sp3 
 Indeterminada sp4 
 Indeterminada sp5 
 Indeterminada sp2 
 Indeterminada sp6 
  
LACISTEMACEAE Lacistema pubescens Mart. 
  
LAURACEAE Licaria armeniaca (Nees) Kosterm. 
 Aniba firmula (Nees & C. Mart.) Mez 
 Beilschmiedia fluminensis Kosterm. 
 Beilshmiedia sp1 
 Cryptocarya moschata Nees & C. Mart. 
 Cryptocarya saligna Mez 
 Lauraceae sp1 
 Lauraceae sp2 
 Lauraceae sp3 
 Lauraceae sp4 
 Licaria sp1 
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FAMÍLIA Espécie 
 Nectandra puberula (Schott) Nees 
LAURACEAE Ocotea aciphylla (Nees) Mez 
 Ocotea aff. schottii (Meisn.) Mez 
 Ocotea aniboides Mez 
 Ocotea argentea Mez 
 Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez 
 Ocotea dispersa (Nees) Mez 
 Ocotea divaricata (Nees) Mez 
 Ocotea glaziovii Mez 
 Ocotea insignis Mez 
 Ocotea laxa (Nees) Mez 
 Ocotea odorifera (Vellozo) Rohwer 
 Ocotea silvestris Vattimo 
 Ocotea sp1 
 Ocotea sp3 
 Ocotea teleiandra (Meisn.) Mez 
 Pleurothyrium bahiense (Meisn.) Barroso 
 Urbanodendron verrucosum (Nees) Mez 
  
LECYTHIDACEAE Lecythidaceae sp2 
 Lecythidaceae sp3 
 Lecythidaceae sp1 
 Lecythidaceae sp4 
 Lecythis lanceolata Poir. 
 Lecythis pisonis Cambess. 
  
FABACEAE Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record 
CAESALPINIOIDEAE Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. 
 Bauhinia forficata Link. 
 Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S. Irwin & Barneby 
 Moldenhawera polysperma (Vell.) Stellfeld 
 Melanoxylon brauna Schott 
 Peltogyne angustiflora Ducke  
 Sclerolobium denudatum Vogel 
MIMOSOIDEAE Balizia pedicellaris (DC.) Barneby & J.W.  
 Inga capitata Desv. 
 Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. 
 Pseudopiptadenia contorta (DC.) G.P. Lewis & M.P. Lima 
 Pseudopiptadenia warmingii (Benth.) G.P. Lewis & M.P. Lima 
FABOIDEAE Abarema sp.nov. 
 Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. 
 Hymenolobium janeirense Kuhlm. 
 Faboideae sp1 
 Machaerium incorruptibile Allemao 
 Ormosia fastigiata Tul. 
 Poecilanthe falcata (Vell.) Heringer 
 Pterocarpus rohrii Vahl 
 Swartzia apetala Raddi 
 Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev 
  
MELASTOMATACEAE Henriettea succosa (Aubl.) DC. 
 Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin 
 Miconia hypoleuca (Benth.) Triana 
 Miconia lepidota Schrank & Mart. ex DC. 
 Miconia staminea (Desr.) DC. 
 Tibouchina estrellensis (Raddi) Cogn. 
  
MELIACEAE Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
 Guarea kunthiana A. Juss. 
 Meliaceae sp1 
 Trichilia sp1 
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FAMÍLIA Espécie 
 Trichilia sp2 
 Trichilia sp3 
 Trichilia sp4 
 Trichilia sp5 
 Trichilia sp6 
  
MONIMIACEAE Mollinedia oligantha Perkins 
  
MORACEAE Artocarpus heterophyllus Lam. 
 Brosimum glaziovii Taub. 
 Brosimum guianense (Aubl.) Huber 
 Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg 
 Fícus gomelleira Kunth & Bouché 
 Fícus maxima Mill. 
 Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 
 Pourouma guianensis Aubl. 
 Pseudolmedia hirtula Kuhlm. 
 Moraceae sp1 
  
MYRISTICACEAE Virola bicuyba (Schott ex Spreng.) Warb. 
 Virola gardneri (A. DC.) Warb. 
  
MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. 
 Myrtaceae sp34 
 Myrtaceae sp35 
 Myrtaceae sp36 
 Myrtaceae sp14 
 Myrtaceae sp1 
 Myrtaceae sp10 
 Myrtaceae sp12 
 Myrtaceae sp13 
 Myrtaceae sp15 
 Myrtaceae sp16 
 Myrtaceae sp17 
 Myrtaceae sp18 
 Myrtaceae sp19 
 Myrtaceae sp2 
MYRTACEAE Myrtaceae sp20 
 Myrtaceae sp21 
 Myrtaceae sp22 
 Myrtaceae sp25 
 Myrtaceae sp26 
 Myrtaceae sp29 
 Myrtaceae sp3 
 Myrtaceae sp31 
 Myrtaceae sp11 
 Myrtaceae sp4 
 Myrtaceae sp6 
 Myrtaceae sp7 
 Myrtaceae sp8 
 Myrtaceae sp9 
  
NYCTAGINACEAE Guapira opposita (Vell.) Reitz 
  
OLACACEAE Heisteria sp1 
 Heisteria ovata Benth. 
 Olacaceae sp1 
  
PALMAE  Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret 
 Euterpe edulis Mart. 
QUIINACEAE Quiina sp1 
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FAMÍLIA Espécie 
  
ROSACEAE Prunus brasiliensis (Cham. & Schltdl.) Dietrich 
  
RUBIACEAE Bathysa mendoncaei K. Schum. 
 Coussarea sp2 
 Coussarea sp1 
 Psychotria sp2 
 Psychotria sp1 
 Psychotria vellosiana Benth. 
 Rubiaceae sp1 
 Rubiaceae sp2 
  
RUTACEAE Almeidea sp1 
 Dictyolema sp1 
 Rutaceae sp1 
 Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
  
SAPINDACEAE Cupania emarginata Cambess. 
 Cupania sp1 
 Sapindaceae sp1 
 Sapindaceae sp2 
 Sapindaceae sp3 
SAPINDACEAE Talisia sp1 
  
SAPOTACEAE Chrysophyllum splendens Spreng. 
 Ecclinusa ramiflora Mart. 
 Micropholis crassipedicellata (Mart. & Eichler ex Miq.) Pierre 
 Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre 
 Micropholis sp1 
 Pouteria bangii (Rusby) T.D. Penn. 
 Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk. 
 Pouteria guianensis Aubl. 
 Pouteria sp1 
 Pouteria sp2 
 Pouteria sp3 
 Pouteria sp4 
 Pouteria sp5 
 Pouteria sp6 
 Pradosia kuhlmannii Toledo 
 Sapotaceae sp1 
 Sapotaceae sp2 
 Sapotaceae sp3 
 Sapotaceae sp4 
 Sapotaceae sp5 
 Sapotaceae sp6 
 Sapotaceae sp7 
 Sapotaceae sp8 
 Sapotaceae sp9 
 Sapotaceae sp10 
 Sapotaceae sp11 
 Sarcaulus brasiliensis (A. DC.) Eyma  
 Ecclinusa sp1 
  
SIMAROUBACEAE Simaba amara Aubl. 
 Simaba sp1 
  
SIPARUNACEAE Siparuna sp1 
 Siparuna sp2 
  
SOLANACEAE Actinus sp1 
 Solanum sp1 
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FAMÍLIA Espécie 
 Solanum swartzianum Roem. & Schult. 
  
STERCULIACEAE Sterculia chicha A. St.-Hil. ex Turpin 
  
SYMPLOCACEAE Symplocos sp1 
  
VIOLACEAE Rinorea guianensis Aubl. 
  
VOCHYSIACEAE Qualea gestasiana A. St.-Hil. 
 Vochysia angelica M.C.Vianna & Fontella 
VOCHYSIACEAE Vochysia gummifera Mart. ex Warm. 
  

FONTE: RODRIGUES, 2004 

Status de Conservação das espécies da flora 

Uma vez que poucos trabalhos completos foram publicados sobre a vegetação da RB, ainda 
é muito incipiente a determinação da presença de espécies categorizadas com algum status 
de proteção legal. No entanto deve-se enfatizar que os objetivos dos diferentes estudos 
sempre implicam na definição de critérios de inclusão para as amostragens a serem 
realizadas. Tomando, por exemplo, RODRIGUES (2004) o foco de estudo foi o estrato 
arbóreo, considerando todos os indivíduos com DAP ≥ 10cm. Tais estudos mostram que 
51% das espécies encontradas apresentaram apenas 1 exemplar em toda a amostragem, 
bem como 59% das espécies ocorreram em uma única parcela. Deste modo, outra questão 
a ser considerada diz respeito à necessidade de maiores estudos para uma melhor 
avaliação do status de raridade das espécies que apresentaram baixa frequência nos 
inventários já realizados. 

RODRIGUES (com. pessoal) informa que nos estudos de sua equipe de pesquisadores, 
existem possivelmente 10 novas espécies para a Família MYRTACEAE que estão em fase de 
identificação. 

Outro aspecto a salientar é que não foram inventariadas as outras formas de vida, como 
ervas, herbáceas, arbustivas, epífitas, etc presentes nas parcelas estudadas, o que permite 
supor que a diversidade vegetal da RB seja muito superior ao conhecido até o momento. A 
determinação de endemismos para a RB somente será possível com a concretização de 
levantamentos da cobertura vegetal em uma maior extensão da RB, ou com a realização de 
estudos específicos. 

A carência de estudos supracitada impossibilita a identificação de espécies-indicadoras e 
espécies-chave, sendo necessária a realização de maiores estudos. 

Até o presente momento são apontadas para a vizinha RB de Poço das Antas as espécies 
apresentadas no QUADRO 3.21, sendo algumas confirmadas para a RB União. Neste 
quadro destacam-se espécies ameaçadas, baseada em estudos de RODRIGUES (2004), 
para a região, em especial Floresta de Baixada. 
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QUADRO 3.21 – Listagem de espécies da Reserva Biológica Poço das Antas com 
status de proteção conferido por Lei, com ocorrência também para a 
RB União 

Espécie Categoria 
(Walter & Gillett, 1998).

RB 
Poço das Antas1 

RB 
União 

Banara brasiliensis (Schott) Benth. 
(FLACOURTIACEAE) Vulnerável (VU) X  

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze 
(LECYTHIDACEAE) Vulnerável (VU) X X2 

Euterpe edulis Mart. 
(Arecaceae) Vulnerável (VU) X X3 

Inga bullata Benth. 
(LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE) Vulnerável (VU) X  

Inga leptantha Benth. 
(LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE) Vulnerável (VU) X X4 

Inga platyptera Benth. 
(LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE) Em Perigo (EN) X  

Inga sellowiana Benth. 
(LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE) Em Perigo (EN) X  

Naucleopsis oblongifolia (Kuhlmann) Carauta 
(MORACEAE) Vulnerável (VU) X  

Ocotea pretiosa Nees 
(LAURACEAE) Vulnerável (VU) X  

Plathymenia foliolosa Benth. 
(LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE) Vulnerável (VU) X  

Pseudolmedia hirtula Kuhlmann 
(MORACEAE) Em Perigo (EN) X X3 

Sclerolobium beaurepairei Harms 
(LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE) Em Perigo (EN) X  

Sorocea guilleminiana Gaud. 
(MORACEAE) Vulnerável (VU) X  

Trichilia casaretti C.DC. 
(MELIACEAE) Vulnerável (VU) X  

Trichilia lepidota ssp. schumanniana T.D. Penn.
(MELIACEAE) Vulnerável (VU) X  

Trichilia ramalhoi Rizzini 
(MELIACEAE) Vulnerável (VU) X  

Trichilia silvatica C.DC. 
(MELIACEAE) Vulnerável (VU). X  

FONTE: 1 Revisão do PM da RB de Poço das Antas, 2004; 2 IBAMA, 2005 (folheto informativo da RB União); 
3 RODRIGUES, 2004; 4 PROCÓPIO, 2003 

Algumas espécies registradas na RB estão citadas na lista vermelha da IUCN de 
ameaçadas de extinção (2004). Estas estão apresentadas no QUADRO 3.22. 

QUADRO 3.22 – Espécies de flora sob algum nível de ameaça de extinção segundo a 
lista vermelha publicada pela IUCN (IUCN, 2004) 

Nome Científico Enquadramento 
taxonômico Nome popular Lista vermelha da IUCN 

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze 
Magnoliopsida 
Lecythidales 

Lecythidadeae 
Jequitibá Vulnerável 

Lecythis lanceolata Poiret 
Magnoliopsida 
Lecythidales 

Lecythidaceae 
Sapucaia Baixo risco / dependente de 

conservação 

Manilkara subsericea Mart. 
Magnoliopsida 

Ebenales 
Sapotaceae 

Massaranduba Baixo risco / dependente de 
conservação 
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Relação das espécies da flora com a fauna 

Na RB União existem vários estudos que registram a relação da flora com a fauna, 
destacando-se o trabalho de Pires (2003) que observa a interferência na dispersão de 
sementes de palmeira na Mata Atlântica (QUADRO 3.23) em função da ocorrência da 
atividade de caça em fragmentos não protegidos. LAPENTA (2002) estudou o mico-leão-
dourado (Leontopithecus rosalia) como dispersor de sementes na RB União registrando que 
o mico consumiu os frutos de 57 espécies de árvores pertencentes a pelo menos 17 famílias 
no período de dezembro de 1998 a dezembro de 2000. No QUADRO 3.24 estão 
apresentados estes dados. Já SANTOS (1999) avalia a população de Symphonia globulifera 
e relata a ocorrência de utilização dos frutos desta espécie por morcegos (BOBADILLA, 
1998, in: SANTOS, 1999), tendo S. globulifera contribuído em 51% da dieta do mico-leão-
dourado no período de maio a agosto (PERES, 1986, in: SANTOS, 1999). 

QUADRO 3.23 – Listagem de nomes científicos das palmeiras estudadas por PIRES 
(2003) na Reserva Biológica União 

Família Espécie 
ARECACEAE / PALMAE Astrocayum aculeatissimum 
 Attalea humilis 
 Bactris setosa 
 Bactris vulgaris 
 Desmoncus polyacanthos 
 Elaeis sp. 
 Euterpe edulis 
 Geonoma pauciflora 
 Geonoma rubescens 
 Geonoma schottiana 
 Polyandrococos caudescens 
 Raphia taedigera * 
 Roystonea oleraceae * 

LEGENDA: * Espécie exótica 

QUADRO 3.24 – Espécies cujos frutos foram consumidos pelo mico-leão-dourado 
(Leontopithecus rosalia) durante o período de dezembro de 1998 a 
dezembro de 2000 na RB União 

Família Espécie 
ANACARDIACEAE Tapirira guianensis * 
ANNONACEAE Rollinia dolabripetala * 
ARECACEAE / PALMAE Bactris setosa 
CECROPIACEAE Cecropia glaziovi * 
CECROPIACEAE Cecropia hololeuca 
CECROPIACEAE Cecropia pachystachya * 
CECROPIACEAE Pourouma guianensis * 
CLUSIACEAE Rheedia brasiliensis 
EUPHORBIACEAE Euphorbiaceae sp. 1 * 
FABACEAE Inga edulis * 
FABACEAE Inga praegnans 
FABACEAE Inga subnuda 
FABACEAE Inga thibaudiana * 
FLACOURTIACEAE Casearia decandra 
MELASTOMATACEAE Henriettea saldanhei 
MELASTOMATACEAE Miconia cinnamomifolia 
MELASTOMATACEAE Miconia hypoleuca * 
MELASTOMATACEAE Miconia latecrenata * 
MELASTOMATACEAE Miconia sp. 1 * 
MENISPERMACEAE Abuta sp. 1 
MORACEAE Helicostylis tomentosa 
MORACEAE Sorocea hilarii 
MYRTACEAE Calyptranthes lucida * 
MYRTACEAE Campomanesia espiritosantensis 
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Família Espécie 
MYRTACEAE Eugenia cf. involucrata 
MYRTACEAE Eugenia excelsa 
MYRTACEAE Eugenia robustovenosa 
MYRTACEAE Eugenia sp. 1 
MYRTACEAE Marlierea parviflora 
MYRTACEAE Marlierea sp. 1 
MYRTACEAE Marlierea sp. 2 
MYRTACEAE Marlierea subacuminata 
MYRTACEAE Myrcia fallax 
MYRTACEAE Myrcia sp. 1 * 
MYRTACEAE Myrtaceae sp. 1 * 
MYRTACEAE Myrtaceae sp. 2 
PASSIFLORACEAE Passiflora sp. 1 
RHAMNACEAE Rhamnidium cf. elaeocarpus 
RUBIACEAE Faramea bracteata 
RUBIACEAE Posoqueria cf. latifolia 
RUBIACEAE Randia cf. sp. 1 * 
RUBIACEAE Rubiaceae sp. 1 * 
SAPOTACEAE Ecclinusa ramiflora 
SAPOTACEAE Micropholis guyanensis * 
SAPOTACEAE Pouteria bangii 
SAPOTACEAE Pradosia sp. 1 
SAPOTACEAE Sarcaulus brasiliensis * 
SIMAROUBACEAE Simarouba amara 
Outras Famílias 9 morfotipos 

LEGENDA: * Espécie com frutos mais consumidos 
FONTE: LAPENTA (2002). 

Espécies exóticas e/ou invasoras 

Baseado em ABREU et al. (2003) os estudos sobre espécies invasoras no Brasil são 
escassos, enquanto a ocorrência destas é muito comum em distintos ecossistemas. Uma 
vez que a fragmentação comprovadamente facilita a entrada das mesmas, a Mata Atlântica 
apresenta-se em uma situação muito delicada, uma vez que a presença de diversas 
exóticas / invasoras são uma constante. 

O referido autor apresenta os seguintes problemas decorrentes da presença de espécies 
exóticas / invasoras: as alterações dos recursos disponíveis no ambiente, a possível 
introdução conjunta de patógenos, a alteração do teor de nutrientes do solo e a 
susceptibilidade do solo a queimadas, estimulação da atividade de caça em função da 
ampla oferta de recursos à fauna. Uma das conseqüências mais evidentes da introdução 
destas espécies é a perda da diversidade original do ecossistema. 

No caso da RB União, apesar da predominância da Mata Atlântica stricto sensu de baixada, 
a presença dos eucaliptais se destaca fortemente na paisagem. Atualmente são 215 
hectares com talhões de Eucalyptus1 spp. (RIBEIRO, 2004) concentrados principalmente na 
faixa da Reserva adjacente à rodovia BR 101. 

Estes talhões apresentam diferentes idades e não sofrem qualquer tipo de manejo desde 
1996, dois anos antes da criação da RB. Estes não são homogêneos, uma vez que seus 
históricos de uso do solo e práticas silviculturais, tais como roçado, desbaste, capina 
manual, adubação com NPK e capina química são igualmente distintos (RABELO & 
NASCIMENTO, 2003). 

                                                           
1 OBS: Destaca-se que a espécie E. citriodora agora sofreu revisão de gênero passando a ser denominada Corymbia citriodora 
(Hook) L.A. Jonhoson & K. D. Hill. Apesar da revisão a espécie continua sendo denominada como “Eucalipto”. 
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As áreas com talhões são apresentadas na representação da cobertura vegetal da RB 
União, divididas em classes em função do estado de regeneração natural de seus sub-
bosques nas classes caracterizadas a seguir. São estas: Classe 1 - Podem ser identificadas 
áreas com Eucalipto, desprovidas de regeneração natural no sub-bosque ou com ocorrência 
da mesma em baixos percentuais. Nesta classe estão incluídas as áreas nas quais o solo no 
interior dos plantios apresenta-se coberto por folhas dos mesmos, coberto por capim ou até 
com a esparsa presença de exemplares herbáceos / arbustos ou mesmo raras arvoretas. 
Classe 2 – Inclui as áreas com ocorrência de regeneração natural do sub-bosque em 
estágio médio. Esta classe pode ser reconhecida pela dominância de árvores, porém com 
alturas variáveis. Classe 3 - é representada pelo conjunto de áreas com regeneração natural 
do sub-bosque em estágio avançado, dominando os elementos arbóreos. 

Além dos eucaliptais, a presença de espécies exóticas / invasoras está associada aos dutos, 
às linhas de transmissão de energia elétrica, à Rodovia BR-101, estradas municipais e a 
ferrovia que cortam a RB. Também contribuiram os antigos pomares e jardins das casas de 
ex-moradores, a atividade de preservação de madeira proveniente de outros locais, a 
criação de gado e agricultura de subsistência exercida por funcionários da RFFSA. 

Na década de 60, visando a instalação de torres de sustentação da linha de transmissão 
que ainda hoje corta a RB, foi desmatada uma faixa de vegetação com largura de até 100m, 
pela empresa FURNAS Centrais Elétricas, o que criou um corredor dentro da RB. Segundo 
RODRIGUES (2004), nesta faixa desmatada a cobertura vegetal predominante é herbáceo – 
arbustiva, sendo encontrados trechos dominados pela samambaia Pteridium aquilinum, bem 
como por gramíneas invasoras. 

A palmeira exótica ráfia (Raphia taedigera) foi relatada por PIRES (2003) em dois agregados 
localizados na RB União. Um em frente ao acesso principal, na margem da BR-101 e o 
outro na estrada do Lavapé, em meio a um terreno alagado. 

Outra espécie de palmeira exótica relatada para a RB é Roystonea oleraceae, conhecida 
popularmente como palmeira imperial ou real. Trata-se de uma espécie original das Antilhas 
e norte da Venezuela. Conforme LORENZI et al. (1996) esta espécie foi introduzida no 
Brasil no século XVIII e na RB encontram-se vários indivíduos novos resultantes da 
reprodução de adultos existentes anteriores à sua criação. 

RODRIGUES (2004) indica também a presença de Hedychium coronarium J. KÖNIG, 
conhecida como “lírio do brejo” nas áreas alagadas onde houve supressão da vegetação 
nativa arbórea, nos vales presentes ao longo da faixa de domínio da Linha de Transmissão 
de FURNAS.  

Além do comentado acima, podem ser encontrados exemplares de espécies exóticas e/ou 
invasoras seja na periferia da Reserva, no interior de capoeiras, bem como nas áreas 
próximas a construções. Merecem destaque, as frutíferas exóticas que estão distribuídas 
próximas a construções da RB, tais como as bananeiras (Musa sp.), as mangueiras 
(Mangifera indica), os abacateiros (Persea gratissima) e as jaqueiras (Artocarpus sp.). Além 
destas espécies são encontradas também outras utilizadas na arborização da área, como 
amendoeiras (Terminalia cattapa), sombreiro (Clitoria fairchildiana), casuarina (Casuarina 
sp.), ciprestes (Cupressus sp.) alguns exemplares da palmeira imperial (Roystonea 
oleraceae) e mesmo dois exemplares do pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia). 
Destacam-se também diversas espécies ornamentais tais como hibiscus, Bougainville, 
azaléia, dentre outras. 

Com relação às mangueiras, abacateiros e jaqueiras, espécies mais abundantes, 
recomenda-se que seja considerada a possibilidade de desenvolver estudos para avaliar a 
utilização de recursos gerados pelas mesmas por parte da fauna local. A remoção 
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sistemática das espécies exóticas pode levar ao afastamento da fauna local adaptada a 
exploração dos recursos ofertados. 

ABREU et al. (2003) recomendam que sejam feitos estudos ecológicos sobre as espécies 
invasoras e o ambiente onde as mesmas estão estabelecidas, a fim de garantir o sucesso 
do Programa de Erradicação. 

3.2.2.2. – Fauna 

Os estudos de fauna que compõem este plano foram baseados nas informações obtidas no 
trabalho de campo, realizado na área da RB União, pela equipe da UFRJ, quando da 
elaboração da Revisão do Plano de Manejo da RB de Poço das Antas e com trabalho de 
campo complementar. Foi realizado, também, um levantamento e análise de informações 
secundárias em relatórios de pesquisas realizadas na RB, o que possibilitou um estudo mais 
completo. 

No campo, para o levantamento dos diferentes grupos, utilizou-se metodologia específica, 
por grupo, sendo mantidas as mesmas áreas para a amostragem. 

Aves 

A Reserva Biológica União, por sua localização entre a Região Centro-Norte Fluminense e a 
Região Serrana Central, associada a sua relativamente boa qualidade do hábitat e presença 
de espécies de vertebrados endêmicas de Mata Atlântica e ameaçadas de extinção 
(BERGALLO et al. 2000, ALVES et al. 2000), constitui uma área estratégica para facilitar 
programas de conexão dos remanescentes florestais dessas duas grandes regiões. Esta 
reserva considerada rica em espécies, contendo diversas espécies ameaçadas (SEMA 
2001) é incluída como área chave para proteção de diversos grupos animais além das aves 
(ALVES et al. 2000), incluindo outros vertebrados terrestres: anfíbios, répteis e mamíferos. 

A avifauna da Mata Atlântica, quando comparado com outros biomas brasileiros, foi uma das 
primeiras a ser pesquisada no Brasil. Diversas expedições naturalistas,  além de vários 
estrangeiros iniciaram suas investigações científicas, especialmente, pela região da Mata 
Atlântica. A região Sudeste do Brasil é uma das partes do Brasil, e mesmo da América do 
Sul, melhor exploradas ornitologicamente (Sick & Pabst, 1968), pelo fato de ser a primeira 
região a ser ocupada e explorada. A grande maioria das espécies do leste brasileiro foi 
descrita até a primeira metade do século XIX. 

A Mata Atlântica constitui um importante centro de endemismo para diversos grupos de 
fauna, mas a localização correta ainda depende de pesquisas mais aprofundadas, uma vez 
que os dados biológicos disponíveis são fragmentários e algumas vezes distorcidos, 
devendo ser reconhecido que a biogeografia da área ainda é muito insatisfatória (WILLIS, 
1996; PACHECO, 2000). A necessidade do conhecimento de padrões e processos 
distribucionais é de grande importância para o estabelecimento de prioridades na 
conservação e manejo dos recursos naturais. 

A julgar pelas publicações que reavaliam o status taxônomico de diversas formas e as 
recentes descrições de espécies novas endêmicas da Mata Atlântica, torna-se evidente que 
mesmo o conjunto de biodiversidade das aves permaneça subestimado, apesar de poder 
ser dito que ele seja privilegiado em nível de conhecimento quando comparado com outros 
grupos de seres vivos. A avifauna da “Região dos Lagos” em seu conjunto é muito melhor 
conhecida na sua parte litorânea, sobretudo aquela referente às restingas. Várias fontes 
históricas e contemporâneas permitem uma compilação abrangente da avifauna dessa 
porção da região dos Lagos (WIED, 1831-33; MITCHELL, 1957; NANCINOVIC, 1982; 
SILVA-PORTO & TEIXEIRA, 1984; REIS, 1998; GONZAGA, et al. 2000). Uma compilação 
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dos registros mais interiores desta região, sobretudo dos municípios de Cachoeiras de 
Macacu e Silva Jardim, encontra-se em curso (PACHECO & PARRINI, em prep.). 

Metodologia 

A lista sistemática das espécies de aves da Reserva Biológica União foi feita a partir de 
dados primários e de dados secundários. Os dados primários foram obtidos por meio do 
método visual/auditivo e de capturas com redes ornitológicas, durante o desenvolvimento do 
Projeto “A Avifauna da Reserva Biológica União: Estudo da Biodiversidade” (Castro Astor et 
al. 2002), no período de fevereiro de 2000 a fevereiro de 2003 e, por meio de Avaliação 
Ecológica Rápida (AER) realizada entre os dias 20 e 27 de fevereiro de 2003 e 1º e 09 de 
agosto de 2003. Durante a AER, foi utilizado primordialmente o método “visual/auditivo”. 
Este método mostra-se mais rápido e completo do que outros métodos de levantamento de 
aves (PARKER, 1991). 

As observações visuais foram feitas com auxílio de binóculos Zeiss 10X40b e Bausch & 
Lomb 10X42 e as vocalizações foram registradas com um gravador Sony TCM-EV (bird 
version) 5000, equipado com microfone Sennheiser ME66, previamente calibrado para 
trabalhos dessa natureza. As transecções a pé foram realizadas, sobretudo, durante a 
madrugada-manhã e no final da tarde, evitando-se os períodos de calor mais intenso, 
quando a atividade da fauna em geral diminui. 

As áreas de coleta de dados compreenderam as seguintes localidades: Estrada do Lava-Pé, 
Estrada do Curral, Estrada de FURNAS, Estrada Três Pontes, Trilha do Cardoso, Trilha do 
Exército, Trilha Principal e Trilha do Pilão. 

A classificação do “status” de conservação das espécies foi baseada na Lista Oficial da 
Fauna Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro (BERGALLO et al, 1998; 
BERGALLO et al, 2000), da Lista Oficial da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 
atualizada em 2002 pelo IBAMA, Fundação Biodiversitas e Consevation International do 
Brasil (http://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/) e da lista globalmente ameaçada de extinção 
(BirdLife International 2000). E as informações quanto ao endemismo foi baseado em Sick 
(1997). 

Resultados e discussão 

Caracterização preliminar da avifauna da Reserva Biológica União 

A Avifauna da Reserva Biológica União, por ser representativa das baixadas da região 
costeira do Estado do Rio de Janeiro, está inserida na subdivisão ornitológica do Estado 
denominada “Região dos Lagos” (PACHECO & PARRINI, em prep.). Os autores dividiram 
esta região em três faixas latitudinais: litorânea, baixadas e encostas da Serra do Mar. A 
Reserva Biológica União faz parte da zona intermediária localizada entre a faixa litorânea 
dominada por lagoas e restingas e a mais interna, no domínio úmido da encosta florestada 
da Serra do Mar. Todavia, o alto grau de pressão antrópica ao qual está submetida essa 
zona traz reflexos na composição da avifauna. 

A lista consolidada de todas as aves registradas na Reserva Biológica União que combina 
dados primários e secundários compreende 217 espécies. Analisando a lista e comparando 
com a avifauna da Reserva Biológica de Poço das Antas, outra área de baixada com 
características florísticas semelhantes, verifica-se a existência de 21 espécies de aves 
jamais assinaladas em Poço das Antas. Um levantamento dedicado ao inventário minucioso 
da avifauna da Reserva Biológica União, encontra-se em curso (CASTRO ASTOR, et al. 
2002; PACHECO, CASTRO ASTOR & BAUER, em prep.), e pode ampliar mais ainda estas 
distinções. Estas diferenças podem ser parcialmente explicadas pela presença de uma 
floresta melhor estruturada e mais madura (surucuás e pica-paus) ou pela maior 
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proximidade com a encosta da Serra do Mar (Brotogeris tirica, Sittasomus griseicapillus, 
Mionectes rufiventris, Hirundinea ferruginea, Euphonia pectoralis). 

A Reserva Biológica União, apesar de ter sofrido grandes alterações em sua composição 
florística, ainda possui uma avifauna rica, muitas delas dependente do ambiente florestal de 
baixadas ou que no Estado do Rio de Janeiro são encontradas apenas na Reserva 
(QUADRO 3.25). Outras dependem de um ambiente florestado bem estruturado, como é o 
caso dos Tinamídae Crypturellus soui e Crypturellus svariegatus, dos Psittacidae Pyrrhura 
cruentada, Brotogeris tirica e Amazona rhodocorytha e os Trogonidae Trogon viridis, Trogon 
rufus e Trogon surrucura. 

QUADRO 3.25 – Lista sistemática das espécies de aves com registros de campo e 
literatura para a Reserva Biológica União 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS CP OBSERVAÇÕES 
TINAMIDAE     

Crypturellus soui Tururim BF  Apenas nas baixadas 

Crypturellus variegatus Chororão CP, BF  No estado ocorre apenas na 
Reserva Biol. União 

Crypturellus tataupa Inhambu-xintã    

     

PODICIPEDIDAE (1):     

Tachybaptus dominicus Mergulhão-pequeno   Desaparecida da Reserva há 
10 anos ou mais 

     

PHALACROCORACIDAE     

Phalacrocorax brasilianus Biguá    

     

ARDEIDAE     

Ardea alba Garça-branca-grande    

Bulbucus  ibis Garça-vaqueira  C  

Pilherodius pileatus Garça-real PA   

Butorides striata Socozinho    

Nycticorax nycticorax Garça-dorminhoca   Sobretudo encontrado nas 
baixadas 

Tigrisoma lineatum Socó-boi-ferrugem    

     

CATHARTIDAE     

Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta    

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha    

Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça-amarela   Sobretudo encontrado nas 
baixadas 

     

ANATIDAE     

Dendrocygna viduata Irerê    

Amazonetta brasiliensis Marreca-pé-vermelho    

Cairina moschata Pato-do-Mato VU   

     

ACCIPITRIDAE     

Leptodon cayanensis Gavião-de-cabeça-cinza DF   

Elanoides forficatus Gavião-tesoura DF M Verão no Estado 

Harpagus Diodon Gavião-bombachinha DF   

Ictinia plúmbea Sovi DF M Verão no Estado 

Leucopternis lacernulatus Gavião-pomba En, Am, BF   

Buteo magnirostris Gavião-carijó    
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FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS CP OBSERVAÇÕES 
Geranospiza caerulescens Gavião-pernilongo    

     

FALCONIDAE     

Herpetotheres cachinnans Acauã    

Micrastur semitorquatus Gavião-relógio DF   

Milvago chimachima Carrapateiro    

Caracara plancus Caracara    

Falco sparverius Quiriquiri    

Falco rufigularis Cauré BF   

     

CRACIDAE     

Penelope superciliaris Jacupemba DF   

     

ARAMIDAE (1)     

Aramus guarauna Carão    

     

RALLIDAE     

Pardirallus nigricans Saracura-preta    

Aramides cajanea Três-potes   Sobretudo encontrado nas 
baixadas 

Aramides saracura Saracura-do-brejo    

Porzana albicollis Sanã-carijó    

Amaurolimnas concolor Saracurinha-da-mata    

Gallinula cloropus Frango-D’água-comum    

     

CARIAMIDAE     

Cariama cristata Seriema  C  

     

JACANIDAE     

Jacana jacana Jaçanã    

     

CHARADRIIDAE     

Vanellus chilensis Quero-quero    

     

COLUMBIDAE     

Columba picazuro Asa-branca  C  

Columba cayennensis Pomba-galega BF   

Columba speciosa Bomba-trocal VU, BF   

Columbina talpacoti Rolinha-caldo-de-feijão    

Leptotila verreauxi Juriti-pupu    

Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira DF   

Geotrygon montana Juriti-piranga DF   

     

PSITTACIDAE     

Pyrrhura cruentata Fura-mato En, Am, BF   

Pyrrhura frontalis Tiriba-de-testa-vermelha DF V  

Forpus xanthopterygius Tuim   Desaparecida na Reserva há 
10 anos ou mais 

Brotogeris tirica Periquito-rico En, DF   

Touit surdus Apuim-de-cauda-amarela En, Am  Registrada por F. Pacheco e B. 
Whitney 

Pionus maximiliani Maitaca-verde DF   
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FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS CP OBSERVAÇÕES 
Amazona rhodocorytha Chauá En, Am, BF   

Amazona amazonica Papagaio-do-mangue   Sobretudo encontrado nas 
baixadas 

     

CUCULIDAE     

Piaya cayana Alma-de-gato    

Crotophaga ani Anu-preto    

Crotophaga major Anu-coroca BF   

Coccyzus euleri Papa-lagarta-de-Euler DF   

Guira guira Anu-branco    

     

STRIGIDAE     

Otus choliba Corujinha-do-mato    

Pulsatrix koeniswaldiana Murucututu-de-barriga-amarela DF   

Glaucidium brasilianum Caburé-ferrugem DF   

Ciccaba (Strix) huhula Coruja-preta DF   

     

NYCTIBIIDAE     

Nyctibius griseus Urutau DF   

     

CAPRIMULGIDAE     

Nyctidromus albicollis Curiango    

     

APODIDAE     

Streptoprocne zonaris Andorinhão-de-coleira-branca  M  

Chaetura meridionalis Andorinhão-do-temporal  M  

Chaetura cinereiventris Andorinhão-de-barriga-cinza DF   

     

TROCHILIDAE     

Ramphodon naevius  Beija-flor-rajado En, PA, DF,   

Glaucis hirsuta Balança-rabo-de-bico-torto DF   

Phaethornis ruber Rabo-branco-rubro DF   

Phaethornis idaliae Rabo-branco-mirim En, PA, BF   

Eupetomena macroura Tesourão    

Melanotrochilus fuscus  Beija-flor-preto-e-branco En, DF M  

Chlorestes notatus Beija-flor-de-garganta-azul   Sobretudo encontrada nas 
baixadas. 

Thalurania glaucopis Beija-flor-de-fronte-violeta En, DF   

Hylocharis sapphirina Beija-flor-safira BF, Re   

Hylocharis cyanus Beija-flor-roxo BF   

Amazilia fimbriata Beija-flor-de-garganta-verde    

     

TROGONIDAE     

Trogon viridis Surucuá-grande-de-barriga-
amarela 

BF   

Trogon rufus Surucuá-de-barriga-amarela DF   

Trogon surrucura Surucuá-de-peito-azul DF   

     

ALCEDINIDAE     

Ceryle torquata Martim-pescador-grande    

     

MOMOTIDAE     
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FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS CP OBSERVAÇÕES 
Baryphthengus ruficapillus Juruva-verde En, DF   

     

GALBULIDAE     

Gálbula ruficauda Ariramba-de-cauda-verde DF   

     

RAMPHASTIDAE     

Pteroglossus aracari Araçari-de-bico-branco VU, BF, Re   

Selenidera maculirostris Araçari-poca DF   

Ramphastos vitellinus Tucano-de-bico-preto DF   

     

PICIDAE     

Picumnus cirratus  Pica-pau-anão-barrado    

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo    

Piculus flavigula Pica-pau-bufador DF   

Celeus flavescens Pica-pau-de-cabeça-amarela DF   

Dryocopus lineatus Pica-pau-de-banda-branca DF   

Melanerpes flavifrons Benedito-de-testa-amarela En, DF   

Melanerpes candidus Birro ou Pica-pau-branco    

Veniliornis maculifrons Pica-pauzinho-de-testa-pintada En, DF   

Campephilus robustus Pica-pau-rei En, PA, DF   

     

THAMNOPHILIDAE     

Thamnophilus palliatus Choca-listrada   Sobretudo encontrada nas 
baixadas.  

Thamnophilus ambiguus Choca-bate-cabo En  Sobretudo encontrada nas 
baixadas. 

Thamnomanes caesius Ipecuá BF  Desaparecida na Reserva há 
10 anos ou mais 

Myrmotherula axillaris Choquinha-de-flancos-brancos   Sobretudo encontrada nas 
baixadas. 

Myrmotherula unicolor Choquinha-cinzenta En, Am, DF   

Myrthotherula urosticta Choquinha-de-rabo-cintado En, Am, BF   

Herpsilochmus rufimarginatus Chorozinho-de-asa-ruiva DF   

Drymophila squamata Pintadinho En, DF   

Pyriglena leucoptera Papa-taoca-do-sul DF  Desaparecida na Reserva há 
10 anos ou mais 

     

FORMICARIIDAE (1):     

Formicarius colma Galinha-do-mato BF  Desaparecida na Reserva há 
10 anos ou mais 

     

CONOPOPHAGIDAE     

Conopophaga melanops Cuspidor-de-máscara-preta En, DF   

     

FURNARIIDAE     

Furnarius rufus João-de-barro  C  

Phacellodomus rufifrons João-de-pau  C  

Philydor atricapillus Limpa-folha-coroado En, DF   

Automolus leucophthalmus Barranqueiro-de-olho-branco DF  Desaparecida na Reserva há 
10 anos ou mais 

Xenops minutus Bico-virado-miúdo DF   

Xenops rutilans Bico-virado-carijó DF   
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FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS CP OBSERVAÇÕES 
DENDROCOLAPTIDAE     

Dendrocincla turdina Arapaçu-pardo En, DF   

Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde DF   

Xiphorhynchus fuscus Arapaçu-rajado En, DF   

     

TYRANNIDAE     

Phyllomyias fasciatus Piolinho DF V  

Ornithion inerme Poaieiro-de-sobrancelha VU, BF   

Camptostoma obsoletum Risadinha    

Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-amarela    

Mionectes oleagineus  Abre-asa-da-capoeira BF   

Mionectes rufiventris Abre-asa-de-cabeça-cinza En, DF   

Leptopogon amaurocephalus Cabeçudo DF   

Capsiempis flaveola Marianinha-amarela DF   

Myiornis auricularis Miudinho En, DF   

Hemitriccus orbitatus Tiririzinho-do-mato En, DF   

Todirostrum cinereum Ferreirinho-relógio  C  

Todirostrum poliocephalum  Teque-teque En   

Rhynchocyclus olivadeus Bico-chato-grande VU, BF   

Tolmomyias sulphurescens Bico-chato-de-orelha-preta DF V  

Tolmomyias poliocephalus Bico-chato-de-cabeça-cinza BF   

Tolmomyias flaviventris Bico-chato-amarelo    

Myiophobus fasciatus Felipe-de-peito-riscado    

Lathrotriccus euleri Enferrujado DF   

Cnemotriccus fuscatus Guaracavuçu BF   

Hirundinea ferruginea Gibão-de-couro    

Machetornis rixosus Suiriri-cavaleiro  C  

Attila rufus  Capitão-de-saíra En, DF   

Rhytipterna simplex Wissiá BF   

Myiarchus ferox Maria-cavaleira    

Myiarchus tuberculifer Maria-cavaleira-pequena BF   

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi    

Megarynchus pitangua Bem-te-vi-de-bico-chato    

Myiozetetes similis Bem-te-vizinho-de-coroa-vermelha    

Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado DF M  

Legatus leucophaius Bem-te-vi-pirata DF M  

Empidonomus varius Peitica DF M  

Tyrannus melancholicus Suiriri    

Pachyramphus polychopterus Caneleiro-preto  M  

Pachyramphus marginatus Caneleiro-bordado BF   

     

PIPRIDAE     

Pipra rubrocapilla Dançador-de-cabeça-encarnada VU, BF   

Dixiphia pipra Dançador-de-cabeça-branca VU, BF   

Chiroxiphia caudata Tangará-dançarino DF   

Manacus manacus Rendeira DF   

Machaeropterus regulus Tangará-rajado BF   

Schiffornis turdina Flautim-marrom BF   

     

COTINGIDAE     
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FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS CP OBSERVAÇÕES 

Laniisoma elegans  Chibante En, Am, PA, 
DF 

V  

Procnias nudicollis Araponga ou Ferreiro PA, En, DF V  

Oxyruncus cristatus Araponga-do-horto DF V  

     

HIRUNDINIDAE     

Progne tapera Andorinha-do-campo    

Progne chalybea Andorinha-doméstica-grande    

Notiochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa    

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-serradora    

Hirundo rustica Andorinha-de-bando  V  

     

TROGLODYTIDAE     

Donacobius atricapilla Japacanim   Sobretudo encontrada nas 
baixadas 

Thryothorus genibarbis Garrincha-de-bigode  C  

Thryothorus longirostris Garrinchão-de-bico-grande En, DF   

Troglodytes musculus Corruíra ou Cambaxirra    

     

TURDINAE     

Platycichla flavipes Sabiá-una En, DF V  

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira    

Turdus leucomelas Sabiá-barranqueiro    

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca  V  

Turdus albicollis Sabiá-coleira    

     

MIMIDAE (1)     

Mimus saturninus Sabiá-do-campo  C  

     

VIREONIDAE     

Vireo olivaceus  Juruviara-oliva DF M  

     

PARULINAE     

Parula pitiayumi Mariquita DF   

Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra    

     

COEREBIDAE     

Coereba flaveola Cambacica    

     

THRAUPINAE     

Hemithraupis flavicollis Saíra-galega BF   

Hemithraupis ruficapilla Saíra-da-mata En, DF V  

Nemosia pileata Saíra-de-chapéu-preto  C  

Tachyphonus coronatus Tiê-preto  V  

Tachyphonus cristatus Tiê-galo BF   

Trichothraupis melanops Tiê-de-topete DF V  

Habia rubica Tiê-da-mata DF   

Ramphocelus bresilius Tiê-sangue En  Sobretudo encontrada nas 
baixadas. 

Thraupis sayaca Sanhaço-cinza    

Thraupis ornata Sanhaço-de-encontro-amarelo En, DF M  

Thraupis palmarum Sanhaço-do-coqueiro    
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FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS CP OBSERVAÇÕES 
Euphonia xanthogaster Gaturamo-dourado BF   

Euphonia chlorotica Vivi ou Gaturamo-fifi    

Euphonia violacea Gaturamo-verdadeiro BF   

Euphonia pectoralis Ferro-velho En, DF   

Pipraeidea melanonota Viúva DF V  

Tangara mexicana Saíra-de-bando VU, BF   

Tangara seledon Saíra-sete-cores En , BF   

Tangara cayana Saíra-amarelo  V, C  

Dacnis nigripes Saí-de-pernas-pretas En  Registrada por F. Pacheco e 
Paul Gadd 

Dacnis cayana Saí-azul    

Cyanerpes cyaneus Saí-beija-flor PA, BF V  

Conirostrum speciosum Figuinha-de-rabo-castanho   Sobretudo encontrada nas 
baixadas. 

Tersina viridis Saí-andorinha DF V  

     

EMBERIZINAE     

Zonotrichia capensis Tico-tico    

Haplospiza unicolor Cigarra-bambu DF M, E Ocorrência eventual 

Sicallis flaveola Canário-da-terra-verdadeiro  C  

Volatinia jacarina Tiziu    

Sporophila lineola Bigodinho  M, C Registrada por Whitson José 
da Costa Júnior 

Sporophila caerulescens Coleirinho    

Tiaris fuliginosa Cigarra-do-coqueiro DF M  

Coryphospingus pileatus Galinho-da-Serra   Registrada pelo Ricardo Parrini 

     

CARDINALINAE     

Saltator maximus Tempera-viola BF   

Caryothraustes canadensis Furriel BF   

     

ICTERINAE     

Cacicus haemorrhous Guaxe DF   

     

PASSERIDAE (1):     

Passer domesticus Pardal  Int  

Legenda: 

Status - Status da conservação das espécies no Estado do Rio de Janeiro de acordo com Alves 
et al, 2000 com adaptações: 
PA – Provavelmente ameaçado 
VU – Vulnerável 
En – Endêmicos 
Am – Ameaçadas em nível nacional e internacionalmente 
BF – Encontrado especialmente em florestas em baixa altitude (0-500) 
CP – Criticamente em perigo 
DF – Dependente do ambiente florestal 
CP – Classificação preliminar das espécies acerca de movimentos migratórios e colonização recente: 
I – Espécies invasoras 
M – Migratória (espécies que se ausentam da área sazonalmente, podendo reproduzir na área) 
V – Visitante sazonal 
C – Colonizador; invasor recente; em processo de expansão geográfica documentada 
E – Ocorrência esporádica 
Int – espécies introduzidas 
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Apesar do esforço de coleta de dados não ter sido igual para todas as áreas selecionadas, 
verificamos que a Estrada das Três Pontes foi a que registramos o maior número de 
espécies endêmicas e ameaçadas de extinção ao mesmo tempo, principalmente àquelas 
que necessitam da presença de uma floresta melhor estruturada e mais madura; em 
segundo lugar, encontra-se a Trilha do Exército. 

Cabe ressaltar que seis espécies, com registro para a Reserva (Forpus xanthopterygius, 
Tachybaptus dominicus, Thamnomanes caesius, Pyriglena leucoptera, Formicarius colma, 
Automolus leucophthalmus) não são observadas na área há mais de dez anos. Quanto a 
espécie Myrmotherula minor Choquinha-pequena, citada para a Reserva (WHITNEY & 
PACHEC0, 1995), também não foi registrada durante o levantamento de dados em campo, 
no período de 2000 a 2003, nem durante a ERA. 

A sazonalidade é um fator importante na composição das espécies registradas na Reserva. 
Segundo SICK (1968), os “visitantes de inverno” seriam aquelas espécies provenientes das 
porções mais frias da Serra do Mar adjacente ou que procedam de regiões situadas mais ao 
sul, no Brasil ou no continente. O mesmo especula-se com relação as espécies que apenas 
transitoriamente aparecem no outono e no inverno, nessa região de baixadas. No entanto, 
para confirmar essas informações seria necessário fazer um inventário de longo prazo, 
cobrindo todas as estações do ano, para verificar se estas espécies ditas “visitantes de 
inverno”, são realmente espécies de ocorrência sazonal nesta parte do Rio de Janeiro. 

As espécies detectadas como residentes de verão neste setor do Estado são: os gaviões 
Elanoides forficatus e Ictinia plumbea, os andorinhões Streptoprocne zonais e Chaetura 
medidionalisos, o beija-flor Melanotrochilus fuscus, os tiranídeos Myiodynastes maculatus, 
Legatus leucophaius, Empidonomus varius e Pachyrampus polychopterus, a andorinha 
Hirundo rústica, a juruviara Vireo olivaceus, o sanhaço Thraupis ornata, a cigarra-bambu 
Haplospiza unicolor, o bigodinho Sporophila lineola e a cigarra-do-coqueiro Tiaris fuliginosa, 
e as detectadas como residentes ou visitantes de inverno são: Pyrrhura frontalis, 
Phyllomyias fasciatus, Tolmomyias sulphurescens, Laniisoma elegans, Procnias nudicollis, 
Oxyruncus cristatus, Platycichla flavipes, Turdus amaurochalinus, Hemithraupis ruficapilla, 
Tachyphonus coronatus, Trichothraupis melanops, Pipraeidea melanonota, Tangara cayana, 
Cyanerpes cyaneys e Tersina viridis. 

O Papel da Reserva Biológica União para a Conservação de Aves Silvestres 

A Reserva Biológica União é considerada uma área importante para a preservação da 
biodiversidade de Mata Atlântica de baixada, estando incluída no mapeamento de áreas 
chaves para a proteção de aves endêmicas, raras e ameaçadas de extinção (Whitney & 
Pacheco, 1995). Das 217 espécies de aves registradas para a Reserva (QUADRO 3.25), 17 
são consideradas ameaçadas de extinção no Estado do Rio de Janeiro (ALVES et al. 2000): 
Tinamus solitarius, Crypturellus variegatus, Pilherodius pileatus, Cairina moschata, Columba 
speciosa, Ramphodon naevius, Phaethornis idaleae, Pteroglossus aracari, Campephilus 
robustus, Ornithion inerme, Rhynchocyclus olivaceus, Pipra rubrocapilla, Dixiphia pipra, 
Laniisoma elegans, Procnias nudicollis, Tangara mexicana e Cyanerpes cyaneus; sete 
constam igualmente como ameaçadas em nível nacional (BRASIL, 2003) e 
internacionalmente (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2000): Leucopternis lacernulatus,  
Pyrrhura cruentata, Touit surdus, Amazona rhodocorytha,  Myrmotherula unicolor, 
Myrmotherula urosticta e Laniisoma elegans e 28 são endêmicas do bioma Mata Atlântica 
(PACHECO & BAUER, 2000, SICK, 1997). 

Segundo ALVES (2003), quanto ao endemismo de espécies de aves, aqui avaliadas, a 
Reserva Biológica União não apresentou espécies endêmicas do Estado do Rio de Janeiro. 
Porém, um elevado número de espécies de aves endêmicas de Mata Atlântica e ameaçadas 
ocorrem nesta área. 
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A Área onde está inserida a Reserva é uma das regiões menos estudadas do Estado. 
Certamente um levantamento mais intensivo, incluindo diferentes estações do ano e 
portanto, podendo incluir espécies migratórias ou que utilizem sazonalmente a área, deverá 
aumentar o número de espécies aqui apresentado. 

A Reserva Biológica União é uma área estratégica entre os remanescentes da Região 
Centro-Norte Fluminense, constituindo-se um dos elementos importantes de ligação entre 
essa região e a Região Serrana Central. Esta conexão pode potencialmente ser realizada 
através da formação de corredores ecológicos, com implementação de um mosaico de 
formas de uso da terra (ROCHA et al. em preparação). Para isso, a implementação de 
RPPNs, que têm sido incentivadas tanto por instituições governamentais e não 
governamentais, como é o caso da Associação Mico-Leão-Dourado (que visa a proteção 
desta espécie ícone) podem ter uma participação ativa na viabilização de corredores 
ecológicos que possam promover a ligação da Reserva Biológica União à unidade de 
conservação mais próxima da Região Serrana Central, o Parque Estadual dos Três Picos. 

A ligação da Reserva Biológica União à Região Serrana Central pode ser uma estratégia de 
conservação futura relevante para as espécies que ocupam esta Reserva, atualmente 
isolada de outros fragmentos florestados, e que é sem dúvida, um dos mais importantes 
remanescentes de Mata Atlântica de Baixada no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, vale 
resaltar que a floresta da Reserva Biológica União é extremamente importante para a 
preservação da biodiversidade brasileira, abrigando um número significativo de espécies 
endêmicas, raras e ameaçadas de extinção. 

Período reprodutivo das aves na Reserva Biológica União 

As informações no que se refere ao período reprodutivo das espécies na Reserva Biológica 
União (QUADRO 3.26) foram obtidas durante o levantamento de dados do Projeto “A 
Avifauna da Reserva Biológica União: Estudo da Biodiversidade” (Castro-Astor et al. 2002), 
principalmente por meio das capturas, identificação e marcação, feitas com anilhas de metal 
cedidas pelo CEMAVE-IBAMA, e a recaptura dos indivíduos previamente anilhados. 

QUADRO 3.26 – Período reprodutivo de algumas espécies de aves na Reserva 
Biológica União, observado através de ninhos, filhotes e/ou placa de 
incubação 

FAMÍLIA / ESPÉCIE: Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

ACCIPITRIDAE          
Ictinia plumbea       A   
          
TROCHILIDAE          
Thalurania glaucopis         A 
          
PICIDAE          
Picumnus cirratus       C   
          
THAMNOPHILIDAE          
Myrmotherula axillaris   C C   C  B 
Myrmotherula unicolor       B   
Drymophila squamata       C   
          
CONOPOPHAGIDAE          
Conopophaga melanops   C C     B 
          
FURNARIIDAE          
Xenops minutus       C   
          
DENDROCOLAPTIDAE          
Dendrocincla turdina       C   
Xiphorhynchus fuscus       C   
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FAMÍLIA / ESPÉCIE: Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

TYRANNIDAE          
Mionectes oleagineus       C   
Mionectes rufiventris       C   
Leptopogon amaurocephalus       C   
Myiozetetes similis       A   
          
PIPRIDAE          
Pipra rubrocapilla       C   
Dixiphia pipra        C   
Chiroxiphia caudata       C   
Manacus manacus       C   
Machaeropterus regulus       C   
Schiffornis turdina       C   
          
VIREONIDAE          
Vireo olivaceus        C   
          
THRAUPINAE          
Habia rubica       C   
Ramphocelus bresilius          
Tangara seledon A         
          
ICTERINAE          
Cacicus haemorrhous       A   

LEGENDA: A = ninhos; B = filhotes; C = placa de incubação 

Analisando os dados de reprodução das espécies de aves da Reserva Biológica União, 
verifica-se que o período reprodutivo das espécies na Reserva engloba os meses de abril, 
junho, julho, outubro e dezembro, sendo que em outubro foi o mês com maior número de 
espécies reproduzindo (QUADRO 3.26). Apesar do registro de espécies reproduzindo com 
sucesso no mês de abril, tudo indica que o pico do período reprodutivo das espéces de aves 
na Reserva, acompanha a época reprodutiva (setembro-novembro). Vale mencionar que 
não houve capturas com redes ornitológicas nos meses de agosto, setembro e novembro. 
Através de capturas pode-se verificar se a espécie está com placa de incubação ou não, 
método eficaz de registrar o período reprodutivo de aves. 

Mamíferos 

Introdução 

Atualmente existem 4.809 espécies de mamíferos descritas em todo o mundo, das quais o 
Brasil detém cerca de 11% do total de espécies descritas (CÂMARA & MURTA, 2003). 
Apesar dos prejuízos causados aos seus ecossistemas o país ostenta o título de campeão 
mundial em biodiversidade, contendo de 15% a 20% de todas as espécies conhecidas de 
animais (YABIKU, 1999). 

Dentro da riquíssima fauna existente na Floresta Atlântica, algumas espécies possuem 
ampla distribuição – ou seja, vivem também em outras áreas do Brasil. Entre estes estão a 
suçuarana ou onça-parda, os gatos-do-mato, o cateto, caititu ou porco-do-mato, o gambá, o 
barbado ou bugio, e mais outros tantos. Por outro lado, muitas outras são endêmicas, ou 
seja, são nativas de áreas geográficas restritas. Dentre as conhecidas, destaca-se o mico-
leão-dourado (SABINO, 1987). 

A causa principal do declínio das populações de animais selvagens é a destruição do meio 
ambiente, no ritmo acelerado em que ocorre, comprometendo a existência de várias 
espécies brasileiras (OLIVEIRA, et al, 1999). Quanto menor o remanescente da Mata 
Atlântica, menor será a diversidade e a quantidade de mamíferos, pois segundo MENDES 
(2001), o número de mamíferos é proporcional ao tamanho do fragmento florestal. 
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A Reserva Biológica União é um pequeno fragmento de Mata Atlântica, mas destaca-se por 
ser uma área protegida que proporciona a ligação das áreas de baixada com a porção 
serrana da Mata Atlântica tanto do Norte quanto do Centro Fluminense, constituindo-se, 
assim, em um importante remanescente no Estado do Rio de Janeiro. 

Esta unidade de conservação foi criada com objetivo de garantir a proteção e recuperação 
da mata atlântica de baixada costeira fluminense e a conservação e manejo do mico-leão-
dourado, tendo sido empregada a técnica de translocação. 

Metodologia 

O levantamento das espécies de mamíferos levou em consideração os dados obtidos na 
visita ao campo realizada por FERNANDEZ (2003). A metodologia de campo utilizada por 
FERNANDEZ (2003) foi a demarcação de dois transectos lineares em duas trilhas, 
totalizando 3 mil metros, durante um dia de observação. 

Além destes dados foram utilizados os dados referentes a relatórios e anotações de 
avistamentos relatados pelos pesquisadores e funcionários do IBAMA e os dados obtidos 
por PINTO (2004). 

O levantamento das espécies se refere às áreas da Administração, alojamento, na trilha 
interpretativa e nas estradas de Três Pontes, Lava-Pé, Buracão e Pico Alto. 

Resultados 

Foram registradas 36 espécies de mamíferos distribuídas em 20 famílias e 6 ordens, 
mostrando uma alta riqueza, mesmo com a fragmentação que ocorre nas áreas florestadas 
da Unidade. 

As famílias Marmosidae e Dasypodidae são as que apresentam maior número de espécies. 

Destacam-se várias espécies de mamíferos ameaçadas, em especial: Leontopithecus 
rosalia mico-leão-dourado, Alouata fusca bugio, Bradypus Torquatus preguiça-de-coleira, 
Lutra longicaudis lontra e Leopardus pardalis jaguatirica. 

Mello & Schittini (2005), em uma análise ecológica preliminar, realizaram um levantamento 
das espécies de morcego que ocorrem na RB União. Foram encontradas nesta UC 10 
espécies, sendo 3 consideradas espécies localmente raras: (Micronycteris minuta (Gervais 
1856), Vampiressa Pusilla (Wagner 1843) e Pigoderma bilabiatum (Wagner 1843)). Cabe 
destacar que esta última espécie encontra-se na lista de fauna ameaçada de extinção do 
Estado do Rio de Janeiro (Bergallo et al. (2000) apud Mello & Schittini (2005)). 

Segundo os autores, a assembléia de morcegos estudada é dominada pela espécie Carollia 
perspicillata (Linnaeus 1758), comum na região da UC, e recomendam que sejam realizados 
estudos com maior esforço amostral o que deverá levar a um aumento do número de 
espécies de morcegos registradas para a área da RB. 

A lista das espécies registradas para a RB está apresentada no QUADRO 3.27. 

QUADRO 3.27 – Lista de mamíferos ocorrentes na RB União com nome científico e 
vulgar 

Ordem: Artiodactyla 
Família: Tayassuidae 
Pecari tajacu (cateto) 
Ordem: Carnivora 
Família: Canidae 
Cerdocyon thoust (cachorro-do-mato) 
Família: Felidae 
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Puma concolor (onça-parda) 
Leopardus pardalis (jaguatirica) 
Herpailurus yaguarundi (jaguarundi) 
Família: Mustelidae 
Luntra longicaudis (lontra) 
Eira bárbara (irara) 
Galactis vittata (furão ou guaxinim) 
Família: Procionidae 
Nasua nasua (quati) 
Procyon cancrivorus (mão-pelada) 
Potos flavos (jupará ou mico-da-noite) 
Ordem: Didelphidae 
Família: Didelphidae 
Didelphis aurita (gambá) 
Philander frenata (cuíca-verdadeira) 
Família: Marmosidae 
Micoreus demerarae (cuíca) 
Metachirus mudicaudatus (cuíca) 
Caluromys philander (cuíca) 
Caluromys lanatus (cuíca-lanosa) 
Ordem: Primates 
Família: Cebidae 
Alouatta fusca (barbado ou bugio) 
Cebus apella nigritus (macaco-prego) 
Família: Calitrichidae 
Leonthopithecus rosalia (mico-leão-dourado) 
Ordem: Lagomorpha 
Família: Leporidae 
Silvilagus brasiliensis (tapiti ou coelho-do-mato) 
Ordem: Rodentia 
Família: Sciuridae 
Sciurus aestuans (caxinguelê ou esquilo) 
Família: Erethizontidae 
Sphigurus insidiossus (ouriço-cacheiro) 
Família: Agoutidae 
Agouti paca (paca) 
Família:Dasyproctidae 
Dasyprocta azarae (cutia) 
Família:Cavidae 
Cavia aperea (preá-do-mato) 
Família: Hydrochaeridae 
Hydrochaeris hydrochaeris (capivara) 
Família: Cricetidae 
Akodon cursor (rato-do-mato) 
Ordem: Xenartha 
Família: Myrmecophagidae 
Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim) 
Família: Dasypodidae 
Cabassous unicinctus (tatu-de-rabo-mole) 
Dasypus novencictus (tatu-galinha ou nove-cascos) 
Dasypus semptecictus (tatu-mirim) 
Euphractus sexcinctus (tatu-testa-de-ferro ou peludo) 
Família: Bradypodidae 
Bradypus torquatus (preguiça-de-coleira) 
Família: Phyllostomídae 
Sub-Família: Carolliinae 
Carollia perspicillata (Linnaeus 1758) 
Sub-Família: Glossophaginae 
Anoura geofroyii (Gray 1838) 
Sub-Família: Phyllostominae 
Micronycteris minuta (Gervais 1856) 
Sub-Família: Stenodermatinae 
Artibeus lituratus (Olfers 1818) 
Artibeus obscurus (Schinz 1821) 
Platyrrhinus lineatus (E. Geoffroy 1810) 
Pigoderma bilabiatum (Wagner 1843) 
Sturnira lilium (E. Geoffroy 1810) 
Vampiressa Pusilla (Wagner 1843) 
Família: Vespertilionidae 
Sub-Família: Vesperilioninae 
Myotis nigricans (Schinz 1821) 

FONTE: ROCHA et al (2003); Mello & Schittini (2005) 
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Répteis e Anfíbios 

Introdução: 

A RB União possui um relevo variado composto por áreas de baixada e de encosta e 
diversos habitats de áreas secas, áreas úmidas, áreas alagadas e áreas alagáveis que 
favorecem a heterogeinedade ambiental. Foi realizada uma Avaliação Ecológica Rápida 
com a finalidade de conhecer a biodiversidade de forma a subsidiar ações que permitam 
conservar e gerenciar as áreas naturais, garantindo os processos ecológicos e 
ecossistemas existentes e a proteção da Reserva Biológica União. 

A herpetofauna (fauna de anfíbios e répteis) constitui-se num grupo de grande importância 
nas florestas, em especial os anfíbios que são um grupo conspícuo, sensível às alterações 
ambientais, sendo então de suma importância como bioindicadores. Além disso, é relevante 
o papel do conhecimento desta fauna para a preservação da diversidade e do patrimônio 
genético nos ambientes neotropicais. 

Os anfíbios são os únicos vertebrados com quatro patas que apresentam o estágio de larva. 
Isso traz um grande interesse por parte dos pesquisadores que estudam suas adaptações 
aos ambientes terrestre e aquático, assim como diversos outros aspectos com interesse 
para a ciência, como distribuição, sistemática, evolução, biologia, ecologia, comportamento 
etc. 

Por sua dependência de ambientes úmidos específicos, poucos anfíbios conseguem 
sobreviver em lugares alterados pelo homem. 

A classe é dividida em três ordens, facilmente distinguidas, os Gymnophiona, que não têm 
patas e apresentam o corpo longo e cilíndrico; os Urodela, com corpo alongado, patas e 
cauda, e os Anura, que são os sapos, as rãs e as pererecas, que mostram o corpo mais 
curto, possuem patas, sendo as posteriores mais longas e adaptadas para o salto, e só 
possuem cauda na fase de larva (girino). Os anuros são os únicos anfíbios que vocalizam 
para atrair fêmeas prontas para a reprodução e constituem os mais representados no Brasil.  

Na Mata Atlântica não são conhecidas espécies de Urodela e na RB União ainda não foram 
encontrados Gymnophiona, mas é provável que ocorram. Embora a maioria dos Anura 
apresente uma fase larvar, muitas espécies põem seus ovos no solo, dos quais já nascem 
filhotes com a forma dos adultos. 

Os anfíbios são predadores principalmente de invertebrados, em especial de insetos, 
embora algumas espécies comam vertebrados como outros anfíbios, répteis, aves ou 
pequenos mamíferos. Por outro lado, um grande número de predadores se alimenta de 
anfíbios, como aves (gaviões, corujas, garças, galinhas), mamíferos (gatos, quati, mão 
pelada, furão, gambá, cuíca, morcegos), insetos e outros anfíbios. 

Os répteis, em especial as cobras, parecem ser os mais importantes inimigos naturais dos 
anfíbios anuros. No exterior, tem sido diagnosticado o desaparecimento de populações ou 
espécies de anfíbios, atribuído a um fungo (Batrachochytrium dendrobatidis = Bd) 
ectoparasita. Este fungo já foi identificado no Brasil, mas até o momento não se sabe que 
efeitos tem causado, necessitando de trabalhos de acompanhamento para evitar grandes 
desaparecimentos. 

Materiais e Métodos: 

O presente documento é o resultado de dados de campo que incluem coletas, gravações e 
fotografias, realizados com a participação de pesquisadores e estagiários em duas 
campanhas, uma no inverno e outra no verão, além de levantamento em coleções e na 
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literatura específica. Nas FOTOGRAFIAS 3.4 e 3.5 observa-se a coleta de espécimes de 
anfíbios. 

Foram selecionadas três áreas na Reserva Biológica União (RB União) para amostragens: 
1) Uma área de plantio de Eucalipto com regeneração de outras espécies de plantas em seu 
sub-bosque; 2) Uma área composta de Floresta Submontana em bom estado de 
conservação que está inserida na maior parte da RB, por onde passa a estrada denominada 
“Três Pontes”; 3) A terceira área situa-se em uma baixada, mais afastada da sede da RB 
União, do outro lado da BR 101, cortada pela chamada Trilha Principal, que se inicia na 
estrada da Macuca. As duas últimas apresentam trechos sujeitos a inundações em épocas 
chuvosas. Estas três áreas foram chamadas: 1) Eucalipto; 2) Três Pontes e, 3) Mata de 
Baixada. Além destes locais, foram feitas observações em outras áreas para avaliação da 
riqueza da fauna herpetológica da RB União: num brejo com taboas (Typha) na frente do 
alojamento (antigo Açude) e na estrada do Pico Alto, que passa ao norte no final da Estrada 
das Três Pontes. A coleta de dados foi realizada em atividades diurnas e noturnas, em duas 
campanhas, cada uma com duração de três dias, uma no período de 23 a 25 de março de 
2003, outra de 24 a 26 de outubro de 2006.  

FOTOGRAFIA 3.4 – Procura por girinos na mata 

 

FOTOGRAFIA 3.5 – Coleta de girinos na estrada que corta a reserva ao norte do 
Pico Alto 

 

Métodos de amostragem de Anfíbios e Répteis: 

A captura de répteis é feita manualmente ou com auxílio de ganchos, principalmente para 
coleta de serpentes peçonhentas. Para procura de anfíbios no chão da mata, foram 
utilizados ganchos e pinças grandes para revirar a serapilheira. Anfíbios adultos foram 
identificados manualmente através do método de observação direta ou através de sua 
vocalização. Os animais coletados foram observados, identificados e quando necessário, 
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receberam números de campo. O transporte foi feito em sacos plásticos acomodados em 
caixas de isopor, a fim de promover o isolamento da temperatura ambiente. O canto de 
algumas espécies foi registrado através de microfone direcional Sennheiser ME 67 e 
gravador Sonny TCM 5000, para análise e determinação no laboratório. Os indivíduos 
capturados foram transportados até o laboratório na UFRJ, anestesiados e mortos em 
solução aquosa de Clorobutanona, para evitar sofrimento desnecessário e fixados em formol 
a 10%. Após o período de dois dias, transferidos para álcool 70%, etiquetados e tombados 
na coleção de Anfíbios ou de Répteis do Departamento de Zoologia da UFRJ (Coleção 
ZUFRJ). Os dados da literatura são parcos ou não confiáveis, e pouco acrescentou ao 
trabalho. Entrevistas com funcionários também foram utilizadas para informações sobre 
ocorrências de répteis na RB União. 

Na elaboração das listas de espécies foram utilizados os resultados de campo e as 
entrevistas e comunicações de terceiros e fotografias feitas na área da RB. 

Para as espécies registradas por terceiros não há a localização do ponto certo onde foram 
registradas. No caso dos anfíbios, os nomes foram alterados de acordo com os trabalhos 
recentes de revisão da taxonomia de anfíbios (FROST et al. 2006).  

Discussão e análise dos resultados 

As espécies de répteis e anfíbios ocorrentes na RB estão apresentadas nos QUADROS 
3.28 e 3.29, respectivamente. 

No caso dos répteis, existe registrada a ocorrência de 11 espécies e de anfíbios, 36 
espécies. A equipe da RB relata ainda a ocorrência da serpente Jibóia Boa constrictor. 

QUADRO 3.28 – Espécies de répteis registrados na Reserva Biológica União 

ESPÉCIE FAMÍLIA NOME POPULAR LOCAL OBSERVAÇÕES 
Bothrops jararaca Viperidae Jararaca  Fo, Cp, Lt 

Caiman latirostris Alligatoridae Jacaré-de-papo-
amarelo.  Cp 

Chironius sp. Colubridae Cobra-cipó  Fo 

Leptodeira annulata Colubridae Serpente-olho-de-
gato-sarapintada  Fo 

Hemidactylus 
mabouia Gekkonidae Lagartixa  

Ob 
Espécie introduzida, amplamente 
espalhada pelo Brasil. Coletada em 
ruínas de antigas casas na RB União ou 
nas paredes das casas utilizadas. 

Lachesis muta Viperidae Surucucu pico-de-
jaca  Fo, Cp, Lt 

Leposternon 
microcephalum 

Amphisbae-
nidae 

Cobra-de-duas 
cabeças  Fo 

Liophis miliaris Colubridae Cobra-d’água  Fo 
Micrurus corallinus Elaphidae Coral verdadeira  Fo 

Tropidurus cf. 
torquatus Tropiduridae   

Ob 
Vários adultos observados correndo no 
solo em alguns locais, como as 
proximidades da sede da RB União, nas 
duas campanhas 

Tubinambis 
merianae Teiidae Teiú 2, 3, 5 

Ob 
Vários adultos observados correndo no 
solo em trilhas ou estradas na mata. Só 
observado na excursão da primavera, o 
que é de se esperar já que é uma 
espécie que estiva no inverno. 
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QUADRO 3.29 – Espécies de anfíbios anuros registrados na Reserva Biológica União 

ESPÉCIE FAMÍLIA NOME POPULAR LOCAL OBSERVAÇÕES 

Aplastodiscus 
eugenioi Hylidae Perereca-verde 2 

Vo 
Apenas na parte mais conservada da 
Mata da Baixada 

Chaunus crucifer Bufonidae Sapo-cururu 3 Ob 
Apenas um jovem foi visto 

Chaunus ictericus Bufonidae Sapo cururu  Fo 
Dendropsophus 
anceps Hylidae Perereca 4 Ob 

Dendropsophus 
berthalutzae Hylidae Perereca 2, 3 

Co 
Na Três Pontes foram observados vários 
casais em amplexo e desovas recentes 

Dendropsophus 
bipunctatus Hylidae Perereca 3, 4 Ob 

Dendropsophus 
decipiens Hylidae Perereca 3 Ob 

Dendropsophus 
elegans Hylidae Perereca-de-

moldura 3, 4 Ob 

Dendropsophus 
giesleri   Hylidae Perereca 3 Co 

Dendropsophus 
pseudomeridianus Hylidae Perereca 3, 4 Co 

Dendropsophus 
senicolus Hylidae Perereca  Fo 

Eleutherodactylus 
binotatus 

Brachycepha-
lidae 

Rã-do-chão- 
da-mata 2, 3, 5 

Co 
Foi observado no solo ou sobre 
gravetos, alguns inclusive vocalizando, 
com ampla distribuição no ambiente, 
sendo uma das espécies mais 
abundantes e freqüentes. 

Euparkerella 
cochranae 

Brachycepha-
lidae  2, 3, 5 

Vo 
Foi ouvida somente na campanha da 
primavera. 

Flectonoctus goeldi Hylidae  3 
Vo 
Foi ouvida apenas na campanha de 
inverno 

Hypsiboas 
albomarginatus Hylidae Perereca-verde 3 Vo 

Hypsiboas faber Hylidae Sapo-martelo 3, 4 Vo 
Só ouvido na excursão do inverno 

Hypsiboas 
semilineatus Hylidae Perereca 3 Ob 

Só observada na excursão do inverno 
Leptodactylus 
fuscus Leptodactylidae Rã assobiadeira 2 Vo 

Leptodactylus aff. 
marmoratus sp.1 Leptodactylidae Rãzinha 2, 3 Vo 

Leptodactylus aff. 
marmoratus sp.2 Leptodactylidae Rãzinha 2 Vo 

Leptodactylus 
mystacinus Leptodactylidae Rã 2 Vo 

Leptodactylus 
ocellatus Leptodactylidae Rã-manteiga 3, 4 Ob 

Phyllomedusa 
burmeisteri Hylidae Perereca 3 Co 

Phyllomedusa 
rhodei Hylidae Perereca 2, 4 Co 

Physalaemus 
signifer Leiuperidae Rã-chorona 2, 3 

Vo 
Sua voz pôde ser ouvida nas duas 
campanhas em quase todos os trechos 
de mata 

Trachycephalus 
mesophaeus Hylidae Perereca 4 

Co 
Um único individuo encontrado na 
parede do alojamento, o que indica que 
deva ocorrer no brejo próximo 
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Rhinella hoogmoedi Bufonidae Sapo 2 Co 

Scinax alter Hylidae Perereca 3 Co 
Só coletado no inverno 

Scinax 
argyreornatus Hylidae Perereca 2 Co 

Na Baixada, dentro da Mata 
Scinax cuspidatus Hylidae Perereca  Lt 
Scinax aff. haii Hylidae Perereca  Lt 
Scinax humilis Hylidae Perereca-risonha 3 Ob 
Scinax aff. x-
signathus Hylidae Perereca  Lt 

Scinax similis Hylidae Perereca 4 
Co 
Dois indivíduos na beira da estrada, 
próximo ao Brejo atrás do alojamento 

Zachaenus parvulus Cyclorhamphi-
dae  3 

Vo 
Muitos indivíduos só ouvidos no inverno, 
fato que é comum nesta espécie 

LEGENDA: 1- Eucalipto, 2- Estrada das Três Pontes; 3- Mata da Baixada; 4- Brejo em frente ao alojamento; 5- 
Estrada do Pico Alto; Co- coletado; Vo- vocalização; Fo- Fotografado por terceiros; Ob- apenas 
observado; Cp- Comunicações pessoais; Lt- citação em literatura (vide texto para referência). 

Durante as observações de campo, notou-se que em relação aos anfíbios as áreas 
amostradas apresentam diferenças em relação à riqueza de espécies. 

Eucalipto 

Como já era esperado não foram encontrados anfíbios na área dos ecucaliptos, portanto 
sugere-se sua retirada com cuidados especiais para se causar o mínimo impacto a reserva. 

Estrada das Três Pontes 

A região das três pontes foi a mais rica das observadas, e a que apresentou as espécies 
consideradas mais exigentes, principalmente em seu trecho final. Esta análise está 
comprovada tanto pelos dados de 2003 como de 2006. A restrição de uso, ou melhor ainda, 
o desvio da estrada que corta o final desta mata (para Pico Alto) trará benefícios para a 
preservação desta mata e da biodiversidade. 

Mata da Baixada  

Encontram-se sinais da presença da atividade de caça, como por exemplo fogueiras, 
necessitando maior fiscalização.  

Embora nenhuma espécie de anfíbios registrada para a RB União seja considerada 
vulnerável, algumas vivem em ambientes muito específicos, necessitando de 
monitoramento. 

É importante que a RB possua uma estação meteorológica de modo a dar subsídios para o 
manejo e para pesquisas futuras. Dados de chuva, que influenciam muito a reprodução dos 
anfíbios, por exemplo, variam bastante em pequenas distâncias o que torna inadequado a 
utilização de dados de outras estações mais distantes. 

Foi encontrado, na área periférica da RB UNIÃO, o caramujo invasor, Achatina fulica 
Bowdich, 1822 (vide www2.uerj.br/~sbma). Embora haja uma recomendação de exterminá-
los, é preciso cuidado. Esta operação só deve ser exercida por especialistas, pois há 
espécies nativas que podem ser confundidas e que além da competição com a espécie 
invasora, passaram a contar com essa destruição em massa de suas populações.  

Há espécies, principalmente de plantas, introduzidas na reserva. Considera-se de grande 
importância um estudo no sentido de identificá-las e uma previsão dos problemas que 
podem significar para o ambiente, atuais e futuros. Como exemplo, temos as jaqueiras que, 
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em outras reservas, tem trazido grandes problemas ambientais. Algumas foram identificadas 
na RB UNIÃO. No entanto a possível retirada das plantas exóticas deve ser feita com 
cuidado, pois muitas espécies animais estão habituadas a utilizá-las em sua alimentação e 
muitas outras as utilizam como substrato para reprodução, como os Hedichium que parecem 
ter a preferência das espécies Hyla berthalutzae, H. decipiens e H. giesleri. 

Durante a limpeza das estradas, os funcionários devem ser alertados que serpentes, 
peçonhentas ou não, fazem parte da fauna e não devem ser eliminadas. 

A reserva apresenta uma grande heterogeneidade ambiental que proporciona uma 
herpetofauna rica e diversificada, necessitando de estudos mais detalhados para contribuir 
para a sua proteção. Sugere-se, ainda, o monitoramento desta fauna. 

Estudos de longa duração para avaliar a presença do fungo patogênico de anfíbios 
(Batrachochytrium dendrobatidis) devem ser realizados de forma a tentar evitar que este se 
dissemine e/ou tentar minimizar seus efeitos sobre a fauna de anfíbios. 

A elaboração de um Guia ilustrado dos Anfíbios da RB União poderá contribuir para as 
equipes da Reserva, bem como para outros pesquisadores ou para subsidiar atividades de 
Educação Ambiental. 

O Levantamento completo dos Anfíbios e Répteis da RB União, de longa duração para o 
conhecimento completo da herpetofauna e de suas potencialidades, poderá vir a contribuir 
de forma significativa para a sua proteção e manejo. 

No Eucaliptal ao lado da Sede, que se constatou tratar de local muito seco e sem 
regeneração natural de espécies nativas, não foram encontrados anfíbios ou répteis. 

Na Baixada, mostrou-se um trecho com eucaliptal  com um sub-bosque em regeneração e 
vizinho a uma capoeira com sub-bosque e solo coberto por serapilheira. Neste ambiente, 
foram registradas várias espécies, no estágio mais avançado de sucessão: 

Leptodactylus aff. marmoratus sp. 1 , Leptodactylus aff. Marmoratus, Adenomera sp. 2, 
Eleutherodactylus binotatus, Scinax argyreornatus, Euparkerella cochranae, Aplastodiscus 
eugenioi. 

Na parte menos conservada foram registradas (incluindo-se a beira da Estrada da Macuca):  

Leptodactylus aff. marmoratus sp. 1, Leptodactylus aff. marmoratus sp. 2, Eleutherodactylus 
binotatus, Physalaemus signifer, Leptodactylus mystacinus, Leptodactylus fuscus, 
Phyllomedusa rohdei, Dendropsophus berthalutzae, Dendropsophus bipunctatus. 

Apesar do número de espécies encontradas na área menos preservada ter sido maior, todas 
as espécies são comuns, de larga distribuição, que suportam bem a ação antrópica, e fáceis 
de serem observadas. No entando, apesar de somente (7) espécies terem sido observadas 
na parte mais conservada foi registrada Euparkerella cochranae que é uma espécie 
merecedora de atenção especial por ser raramente encontrada. O grupo da Aplastodiscus 
albofrenatus, endêmico da Mata Atlântica, não sobrevive em locais muito alterados e tem 
registros de populações em declínio. Estes resultados evidenciam a necessidade de que no 
trecho de eucaliptal em regeneração é necessária a intervenção para remoção gradual dos 
eucaliptos, de forma a permitir a regeneração da vegetação natural da área. 

Outro local amostrado foi a estrada das Três Pontes. Este local foi considerado o mais 
conservado. Ao longo da estrada, vários anuros vocalizavam em áreas alagadas, tendo sido 
registradas (10) espécies: 
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Phyllomedusa rohdei, Phyllomedusa burmeisteri, Dendropsophus berthalutzae, 
Dendropsophus decipiens, Dendropsophus giesleri, Hypsiboas albomarginatus, 
Eleutherodactylus binotatus, Physalaemus signifer, Leptodactylus aff. marmoratus sp., 
Scinax humilis. 

Várias dessas espécies estão intimamente adaptadas ao Lírio do Brejo (Hedichium), 
inclusive depositando desovas em suas folhas. Apesar de ser uma espécie exótica, sua 
remoção poderá causar um impacto muito grande sobre essas espécies de anuros. O 
conjunto Dendropsophus berthalutzae, D. decipiens, D. giesleri e Scinax humilis necessitam 
de área mais conservada, com cobertura vegetal densa e assim só foram observadas no 
final da Estrada das Três Pontes onde estas condições existem e o lírio está bem 
desenvolvido. 

No brejo em frente ao alojamento observou-se que o lírio do brejo e a taboa recobrem o 
ambiente e várias espécies típicas desse ambiente foram escutadas na vocalização: 

Dendropsophus bipunctatus, Phyllomedusa rohdei, Dendropsophus elegans, 
Dendropsophus anceps, Scinax similis, e Phrynohyas mesophaea. 

Na Estrada do Pico Alto foi amostrada a espécie Euparkerella cochranae, onde existia um 
trecho com mata mais desenvolvida. 

A voz mais freqüente nos trechos visitados, exceto o eucaliptal da sede, foram Physalaemus 
signifer e uma das espécies mais freqüentes no chão da mata foi Eleutherodactylus 
binotatus, espécie de desenvolvimento direto que necessita de cobertura vegetal e de solo 
com boa camada de serapilheira. Em todas as trilhas foram observados exemplares de 
Tupinambis merianae, indicando que estão bem protegidos, pois não se afastam perante a 
aproximação humana. Nas casas abandonadas ou nas em uso, foi muito freqüente a 
presença da lagartixa Hemidactylus mabouia, uma espécie introduzida, bem adaptada a 
locais antropizados no Brasil. Nas proximidades da sede foram observados também 
Tropidurus cf.torquatus, espécie de áreas abertas ensolaradas.  

Informações obtidas com terceiros relataram encontros com Bothrops jararaca além da 
presença de Lachesis muta, o que também é citado em uma monografia. 

As espécies de anfíbios Scinax cuspidatus, S. haii e S. x-signathus são citadas para a RB 
União segundo Abrunhosa (2005), mas não foram encontradas nas excursões de campo de 
que tratam esse relatório. 

As FOTOGRAFIAS 3.6 a 3.12 apresentam várias espécies amostradas na RB. 

FOTOGRAFIA 3.6 – Dendropsophus giesleri, no final das três pontes, vocalizado 
sobre folha de Hedichium 
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FOTOGRAFIA 3.7 – Mata alagada com Hedichium, onde se reproduzem 
Dendropsophus giesleri, D.berthalutzae, D.decipiens e Scinax 
humilis 

 

FOTOGRAFIA 3.8 – Brejo do antigo açude com taboal em frente ao alojamento, local 
de reprodução de muitas espécies 

 

FOTOGRAFIA 3.9 – Eleutherodactylus binotatus, a espécie mais frequentemente 
encontrada, nesta e na outra campanha, no interior da mata 
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FOTOGRAFIA 3.10 – Scinax humilis – vocalizando no final da trilha das três pontes 

 

FOTOGRAFIA 3.11 – Tropidurus cf. torquatus, próximo a sede 

 

FOTOGRAFIA 3.12 – Desova de Dendropsophus berthalutzae em Hedichium, 
mostrando a relação entre o anfíbio e o vegetal 
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Insetos 

Introdução 

Os fitófagos representam de longe os maiores contingentes de espécies (Southwood 1973; 
Price 1980; Farrell et al. 1992). Pela estimativa realizada por Strong et al. (1984), 34% do 
total de espécies animais descritas são insetos fitófagos, sendo esta a comunidade mais 
abundante e diversa da maioria dos ecossistemas (Cirelli & Penteado-Dias 2003). Sendo 
assim, trabalhos de Avaliação Ecológica Rápida devem incluir esse grupo de animais para 
obter uma melhor caracterização do ambiente estudado, tornando mais eficientes e 
completas avaliações futuras, o monitoramento e manejo da área em questão. 

Dentro do grupo dos insetos, duas ordens são reconhecidamente adequadas para estudos 
desse tipo: Coleoptera e Lepidoptera, uma vez que são de fácil identificação e são na sua 
maioria fitófagos. Inventários biológicos são as ferramentas básicas para levantamentos 
iniciais da diversidade biológica, bem como para o monitoramento de alterações de 
diferentes componentes desta diversidade, seja perante condições ambientais distintas, seja 
em resposta a impactos de processos naturais ou de atividades humanas (Lewinsohn et al. 
2001). Sendo esses grupos altamente relacionados as suas plantas hospedeira, tornam-se 
bastante adequados para estudos ecológicos, refletindo mudanças que ocorram no meio. 

A Ordem Coleoptera se destaca por ser a detentora da maior diversidade com cerca de 
350.000 espécies descritas, aproximadamente 40% de todas as espécies de insetos 
conhecidas no mundo (Laurence & Britton 1991). Neste grupo, duas das maiores famílias, 
Chrysomelidae e Cerambycidae, são quase exclusivamente fitófagas, e foram essas 
utilizadas nessa avaliação. A ordem Lepidoptera é quase que 100% fitófaga, além de ser 
também uma das mais ricas em espécies. A maioria das espécies, especialmente as 
borboletas, possui taxonomia bem conhecida, sensibilidade a variações naturais e 
antrópicas do ambiente, sendo por isso boas indicadoras ambientais, além de constituir a 
maior parte das espécies de insetos constantes de listas de animais ameaçados de 
extinção. 

Neste estudo é apresentada uma lista de espécies de insetos dos grupos selecionados, 
encontrados na RB União, durante as amostragens realizadas em 2003 e 2006 para a 
ordem Lepidoptera e, apenas, em 2006 para a ordem Coleoptera. As análises sobre riqueza 
desses grupos de insetos nas três áreas estudadas teve como base as amostras efetuadas, 
apenas, em 2006. 

Materiais e Métodos: 

Na Reserva Biológica União foram selecionadas três áreas para a amostragem: 1)Uma área 
de plantio de Eucalipto com regeneração de outras espécies de plantas em seu sub-bosque; 
2) Uma área composta de mata em bom estado de conservação que está inserida na maior 
parte da RB, por onde passa uma estrada denominada “Três Pontes”; 3) A terceira área 
situa-se em uma baixada, mais afastada da sede da Reserva e do outro lado da BR 101, 
sendo sujeita a inundações em épocas mais chuvosas. Estas três áreas foram 
denominadas: 1) Eucalipto; 2) Três Pontes e, 3) Mata de Baixada. 

A coleta de dados foi realizada durante três dias de 24 a 26 de outubro de 2006. 

Métodos de amostragem de Coleoptera - Chrysomelidae: 

Foram utilizados três métodos de captura para esses insetos: placas adesivas, bandejas e 
coleta manual. 
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- Placas adesivas coloridas (amarelas e azuis): nesse método de captura, os insetos são 
atraídos pelas cores das placas, onde ficam aderidos. As placas, azuis e amarelas, 
ficavam suspensas a uma altura de 1,5 metros e espaçadas em torno de 20 metros entre 
elas. Foram instaladas um total de 46 placas adesivas (23 amarelas e 23 azuis), sendo 
cinco de cada cor na área 1, 10 de cada cor na área 2 e oito de cada cor na área 3, 
permanecendo durante dois dias no local. No terceiro dia os insetos capturados foram 
retirados de cada placa com o uso de aguarrás, colocados em potes com álcool 70% e 
trazidos para o laboratório. O número diferente de placas utilizadas na amostra refletiu o 
tamanho da área amostrada mas para as avaliações de abundância e riqueza de 
espécies foram analisadas as médias desses parâmetros por amostra. 

- Bandejas amarelas: Três bandejas foram colocadas em cada área, separadas em torno 
de 100 metros uma da outra. A bandeja era colocada no chão, contendo solução de 
água e detergente a 10%, a uma altura do fundo da bandeja de cerca de 5 cm. 

- Coleta manual: Durante a montagem e vistoria das armadilhas procurou-se efetuar 
também coletas manuais de insetos dos grupos alvo com o intuito de tornar mais 
representativo o levantamento na UC. Os insetos coletados foram mantidos em potes 
plásticos para posterior montagem e identificação. 

Métodos de amostragem utilizados para Lepidoptera: 

- Arapucas: essas armadilhas de isca são utilizadas para capturar insetos frugívoros, na 
sua maioria da ordem Lepidoptera. Contudo, besouros da família Cerambycidae também 
foram atraídos pela isca utilizada e incluídos nas análises. Foi colocado um total de 18 
arapucas, sendo oito na área 2 e cinco em cada uma das outras duas áreas. As 
arapucas permaneceram montadas por dois dias, sendo os insetos retirados no terceiro 
dia. 

- Rede entomológica: esse método foi utilizado para captura de lepidópteros diurnos 
durante o vôo. 

- Armadilha Luminosa: esse tipo de armadilha atrai lepidópteros crepusculares e noturnos, 
em geral mariposas. A armadilha foi montada somente na área de Eucalipto (área 1), em 
um único dia, no período de 18 às 20 horas. O registro das espécies atraídas pela 
armadilha foi feito, apenas, através de fotografia digital. As fotos foram, posteriormente, 
analisadas de modo a se obter a riqueza de espécies de mariposas amostradas nesse 
período e a identificação das mesmas. 

Todos os insetos coletados e montados foram arquivados na coleção de referência do 
Laboratório de Ecologia de Insetos, do Departamento de Ecologia, Instituto de Biologia, 
UFRJ. 

Resultados 

Foram registradas e identificadas 91 espécies de Lepidópteros, 38 espécies de Coleoptera 
Chrysomelidae e cinco espécies de Cerambycidae, totalizando 134 espécies de insetos 
identificados (QUADRO 3.30). A área da Mata de Três Pontes apresentou a maior riqueza 
média e diversidade de espécies de Lepidópteros (QUADRO 3.31). Já analisando os 
besouros Chrysomelidae, encontramos que a área da Baixada teve maior riqueza média e 
diversidade de espécies do que a área de Três Pontes e estas duas áreas apresentaram 
valores bem acima dos obtidos na área de Eucalyptus (QUADRO 3.32). 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 3 – Análise da UC 
 

 
 Maio / 2008 E3-73 

QUADRO 3.30 – Lista das espécies de insetos registradas na Reserva Biológica União 
LEPIDOPTERA 
Apatelodidae 
Apatelodes nina (Stoll, 1780) 
Arctiidae 
Aclytia heber (Cramer, 1780) 
Belemnia inaurata Sulzer 1776 
Centromia melanites 
Deuphyre flaviventralis 
Dycladia lucetius (Stoll, 1781) 
Eucereon latifascia Walker, 1856 
Nodozona jucunda (Jones, 1914) 
Dalceridae 
Acraga ochracea  (Walker, 1855) 
Geometridae 
Ballantiophora gibbiferata  (Guenée, 1858) 
Cyllopoda dichroa 
Idoeta rufulata (Warren, 1900) 
Locha hyalaria (Herrich-Schaffer,1855) 
Macaria gambarina (Stoll,1781) 
Macaria latifasciaria  (Walker,1861) 
Phrudocentra pupillata 
Sericoptera chartarea  (Guenée, 1858) 
Hesperiidae 
Heliopetes arsalte (Linnaeus, 1758) 
Lasiocampidae 
Euglyphis mediana 
Lycaenidae 
Panara aureizona Butler, 1874 
Megalopygidae 
Dacunju jucunda (Walker, 1855) 
Mesoscia pusilla (Stoll, 1782) 
Mimallonidae 
Lacosoma phylastria 
Oxytenis modestia Cramer, 1780 
Noctuidae 
Ceroctena amynta  (Stoll, 1782) 
Encruphion sp. 
Goniohelia phaeogonia (Hampson,1926) 
Gonodes echion  (Schaus, 1914) 
Letis xylia (Guenée,1852) 
Metallata anyte (Druce,1891) 
Mocis latipes (Guenée, 1852) 
Scolecocampa liburna (Geyer, 1837) 
Notodontidae 
Apela sp 
Dasilophia guarana 
Lepasta grammodes (Felder, 1874) 
Pentobesa sp 
Tachuda albosigma 
Nymphalidae 
Adelpha sp 
Biblis hyperia hyperia (Cramer, 1782) 
Caligo idomeneus (Linnaeus, 1758) 
Catoblepia amphiroe (Hübner, 1822) 
Catonephele numilia penthia (Cramer, 1775) 
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Catonephele acontius (Linnaeus, 1771) 
Colobura dirce (Linnaeus, 1758) 
Dryas julia (Fabricius, 1775) 
Eresia sp 
Euptychia cluena (Drury, 1782) 
Euptychia hesione (Sulzer,1776) 
Euptychia libye (Linnaeus, 1767) 
Hamadryas anphinome (Linnaeus, 1767) 
Hamadryas feronia (Linnaeus, 1758) 
Heliconius erato (Linnaeus, 1758) 
Heliconius ethila narcaea Godart, 1819 
Heliconius sara (Fabricius, 1793) 
Hermeupthychia hermes (Fabricius, 1775) 
Historius odius 
Ithomia drymo (Hübner, 1816) 
Junonia evarete (Cramer, 1780) 
Lycorea cleobaea halia (Godart, 1819) 
Marpesia chiron (Fabricius, 1775) 
Mechanitis lysimnia lysimnia (Fabricius, 1793) 
Mechanitis polymnia casabranca Haensch 1905 
Melinaea ludovica paraya (Reakirt, 1866) 
Morpho achiles (Linnaeus, 1758) 
Morpho menelaus (Linnaeus, 1758) 
Myscelia orsis (Drury, [1782]) 
Philaethria dido  (Linnaeus, 1763) 
Pierella lamia (Sulzer, 1776) 
Placidula euryanassa (C. & R. Felder, 1860) 
Prepona demophon (Linnaeus, 1758) 
Siproeta stelenes (Linnaeus, 1758) 
Taygetis laches laches (Fabricius, 1793) 
Taygetis leuctra (Butler, 1870) 
Taygetis mermeria tenebrosus (Blanchard, 1877) 
Taygetis rufomarginata (Staudinger, 1888) 
Papilionidae 
Battus polydamas polydamas (Linnaeus, 1758) 
Battus sp 
Parides anchises (Linnaeus, 1758) 
Parides zacynthus (Fabricius, 1793) 
Protesilaus protesilaus nigricornis (Staudinger, 1884) 
Pieridae 
Eurema albula (Cramer, 1775) 
Phoebis argante (Fabricius, 1775) 
Phoebis philaea (Johansson.,1763) 
Phoebis sennae (Linnaeus, 1758) 
Phoebis statyra (Cramer, 1777) 
Pyralidae 
Paramacna nattereri  (Felder-Rogenhofer, 1875) 
Samea eclesialis (Guené, 1854) 
Saturnidae 
Adeloneivaia subangulata (Herrich-Schaffer, 1855) 
Automeris melanops (Walker, 1865) 
Sphingidae 
Adhemarius palmeri (Boisduval, 1875) 
Protambulyx euricles (Herrich-Schaffer, 1854) 
COLEOPTERA - CHRYSOMELIDAE 
GALERUCINAE 
Alticini 
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Acanthonycha chloroptera (Germar, 1824) 
Acanthonycha sp.1 
Acanthonycha sp.2 
Alagoasa januaria meridionalis Bechyné, 1956 
Alagoasa libentina (Germar, 1824) 
Alagoasa quadripustulata (Boheman) 
Alagoasa vittata (Harold, 1876) 
Capraita sp. 
Dinaltica fromonti 
Diphaulaca sp. 
Epitrix sp. 
Heikertingerella sp.1 
Heikertingerella sp.2 
Neodiphaulaca sp. 
Neothona sp 
Omophoita equestris Fabricius, 1787 
Paralacticoides sp 
Syphraea sp. 
Trichaltica sp. 
Walterianella sp. 
Alticini sp 22 a sp 38 
Galerucini 
Diabrotica sp.1 
Diabrotica sp.2 
Isotes sp.1 
Isotes sp.2 
Lilophaea sp. 
Galerucini sp 6 
CASSIDINAE 
Cassidini 
Charidotis sp.1 
Charidotis sp.2 
Charidotis sp.3 
Hispini 
Baliosus viridianus Baly, 1885 
Cephaloleia sp. 
Probaenia sp. 
EUMOLPINAE 
Colaspis rufitarsis 
Endocephalus bigatus (Germar, 1824) 
Maecolaspis aeruginosa (Germar,1824) 
Maecolaspis sp. 
Sterneurus fulgidus Lefévre, 1889 
Eumolpinae sp 6 a sp 11 
CRIOCERINAE 
Lema sp. 
CRYPTOCEPHALINAE 
Cryptocephalus sp. 
LAMPROSOMATINAE 
Lamprosomatinae sp1 a sp4 
COLEOPTERA – Cerambycidae 
Batus hirticornis (Gyllenhal, 1817) 
Chydarteres dimidiatus dimidiatus (Fabricius, 1787) 
Orthostoma abdominale (Gyllenhal, 1817) 
Trachyderes succinctus succinctus (Linnaeus, 1758) 
Xestiodion annulipes (Buquet, 1844) 
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QUADRO 3.31 – Diversidade de Lepidoptera coletados nas arapucas, calculada pelo 
índice de Shannon-Winner e riqueza de Lepidoptera por arapuca, nas 
três áreas de estudo na RB União, Eucalyptus (Área 1), 3 Pontes (Área 
2) e Área da Baixada (Área 3) 

 Área 1 Área 2 Área 3 
Diversidade 1,94 2,89 2,10 

Riqueza média 2,2 2,75 1,8 

 

QUADRO 3.32 – Diversidade de Coleoptera coletados nas placas adesivas, calculada 
pelo índice de Shannon-Winner e riqueza de Coleoptera por placa 
adesiva, nas três áreas de estudo na RB União 

 Área 1 Área 2 Área 3 
Diversidade 1,33 2,27 2,95 

Riqueza média 0,4 1,1 1,625 

Peixes 

Não existem estudos sobre a ictiofauna na RB, no entando, informações da RB apontam a 
ocorrência das espécies traíra (Hoplias sp.), bagre (Pladia sp), bocarra (não identificado), 
piaba (Astyanax spp.), muçum (Synbranchus sp.), morobá (Hopherythrinus unitaeniatus), 
acará (Geophagus brasiliensis) e camboatá (Callichthys callichthys). É importante que 
futuramente seja feito um inventário detalhado da ictiofauna da RB de forma a conhecer e 
proteger este grupo. 

 

3.3. – Patrimônio Cultural Material e Imaterial 

Até o presente não foram identificados sítios históricos, paleontológicos e/ou arqueológicos 
no interior da Reserva Biológica União, não havendo, por enquanto relatos da existência de 
patrimônio cultural material e imaterial a ser preservado. 

 

3.4. – Sócio-Economia 
Na Reserva Biológica União reside ainda um funcionário aposentado da RFFSA, Sr. Manoel 
Isaltino e sua família, num total de cinco pessoas. São necessárias gestões para que ele 
desocupe o imóvel que reside na RB. 

 

3.5. – Situação Fundiária 
A Reserva Biológica União foi criada pelo Decreto s/n de 22 de abril de 1998, na área do 
imóvel denominado Fazenda União, matriculado sob o nº 23 849, do Livro 2B-F, folhas 221, 
do Cartório do 2º Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Casimiro de Abreu. 

Pelo Decreto de criação da Unidade de Conservação, foram excluídos dos limites da 
Reserva Biológica o trecho da Rodovia BR-101 e da Estrada de Ferro que cortam sua área, 
com as respectivas faixas de domínio, a sub-estação de energia elétrica, pertencente a 
FURNAS Centrais Elétricas S.A., linhas de transmissão de energia elétrica com suas faixas 
de domínio pertencentes a FURNAS e AMPLA, os dutos pertencentes a PETROBRAS S.A., 
e o antigo Pátio Ferroviário. 
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Ainda segundo o Decreto de Criação, as terras e demais bens imóveis integrantes da 
Fazenda União foram transferidos para o patrimônio da União Federal pela Rede Ferroviária 
Federal S/A, de acordo com o disposto no art. 3º, inciso I, da Lei 9.364, de 16 de dezembro 
de 1996. 

Pelo exposto, a Reserva Biológica União tem sua situação fundiária praticamente resolvida, 
devendo ser certificado se o imóvel (Fazenda União) já foi transferido para o patrimônio da 
União, conforme o disposto no artigo 4º do Decreto de Criação da Reserva. 

 

3.6. – Incêndios florestais 

A Reserva Biológica União é uma das UCs do Estado do Rio de Janeiro onde é maior a 
ocorrência de incêndios florestais. A susceptibilidade da Reserva aos incêndios está 
diretamente relacionada às interferências e atividades antrópicas existentes nos seus 
limites, particularmente nas margens da BR-101, nas margens da ferrovia, nas fazendas 
vizinhas, bem como nas demais estradas (estadual e municipais) que a cortam. 

Durante a Oficina de Planejamento para elaboração do Plano de Manejo da Reserva, a 
Rodovia BR-101, as estradas, particularmente a Estrada da Macuca e a Estrada do Pico 
Alto, além das fazendas localizadas no seu entorno foram indicadas como áreas de pressão 
onde é maior o número de ocorrências de incêndios florestais. 

A Rodovia BR-101 é a principal porta de entrada dos incêndios florestais que ocorrem na 
Reserva, causados por acidentes automobilísticos ou por fogo ateado por usuários da 
Rodovia, seja por negligência ou intencional. Entretanto, outros focos têm sua origem nas 
atividades de limpeza de área para pecuária ou para roça, pela passagem do trem, pela 
queda de árvores sobre a rede elétrica, conforme pode ser verificado no histórico. Cabe 
ressaltar, como se verá mais adiante, que nem todos os registros trazem informação sobre a 
origem dos incêndios, principalmente quando sua ocorrência é no entorno da Reserva. 

3.6.1. – Histórico da ocorrência de incêndios 

Durante a elaboração do Plano, foram encontrados nos arquivos da Reserva registros de 
ocorrência de incêndios no interior e no entorno da mesma, referentes ao período de 2000 a 
novembro de 2006. No banco de dados, montado pela Reserva em 2000, são registradas 
informações como o local, a data, o detector e o meio de extinção usado. Para os casos em 
que o incêndio atinge área no interior da UC, é disponibilizada informação sobre a sua 
extensão em hectares, cuja medição é feita visualmente, quando se trata de uma área 
pequena, ou através de GPS em áreas maiores. Para este banco de dados vem sendo feito 
o registro fotográfico dos incêndios. 

Além dos registros feitos no banco de dados da Reserva, existem, para o período de 2001 a 
2003, registros de ocorrência de incêndios (ROI), do PREVFOGO, com informações mais 
completas, tais como os dados do terreno (topografia, altitude e tipo de solo), dados 
meteorológicos (temperatura, precipitação, umidade e vento), dados do incêndio (causa, 
material combustível, tipo de vegetação atingida, danos causados, entre outros), dados do 
combate (equipamentos e veículos utilizados, entre outros) e gastos efetuados. O ROI é 
preenchido somente quando o incêndio atinge uma área superior a 1 ha no interior da UC. 
Entretanto, os funcionários fazem o registro no banco de dados da Reserva de todas as 
ocorrências de incêndios. 

No período de 2000 a 2003, 168 hectares foram perdidos na Reserva por incêndios 
florestais, sendo que 63,7% deles foram perdidos por incêndios iniciados as margens da 
BR-101. A ocorrência de incêndios é maior no trecho central da BR-101 (onde está 
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localizada a Sede da Reserva), do lado direito (sentido Rio de Janeiro, RJ – Vitória, ES) 
(PEIXOTO & COSTA JUNIOR, 2002). 

O QUADRO 3.33 apresenta dados de PEIXOTO & COSTA JUNIOR (2002) sobre a 
localização e o número de focos dos incêndios ocorridos no período de 2000 a 2003. 
Através do quadro, pode-se confirmar a contribuição da Rodovia BR-101 no total de 
ocorrências, bem como sobre a área total perdida. 

QUADRO 3.33 – Relação das ocorrências de incêndios na Reserva Biológica União, no 
período de janeiro de 2000 a dezembro de 2003 

Foco do incêndio Número de focos Área perdida (ha) Área média perdida (ha)
Interior da Reserva 3 2 0,67 

Linha férrea 2 4 2 
Outras estradas 7 5 0,71 

Fazendas vizinhas 1 50 50 
Rodovia BR-101 12 107 8,92 

FONTE: Peixoto & Costa Junior, 2002. 

Pelo que foi possível verificar nos relatórios, as causas dos incêndios na BR-101 incluem; a 
presença de andarilhos, a negligência de motoristas, a falta de sinalização e, principalmente, 
a manutenção irregular da faixa de domínio da Rodovia, que se encontra, na maior parte do 
tempo, coberta por gramíneas, como o capim colonião, o capim gordura e o sapê, que 
facilitam a propagação do fogo. 

Os relatórios mostram que alguns dos focos dos incêndios se encontravam próximo a Sub-
Estação de FURNAS e, nestes casos, a sua detecção foi feita por funcionário da empresa, o 
que impediu que o incêndio tomasse maiores proporções. 

Em 2000 ocorreu incêndio no interior da Reserva, na área de baixada, próxima ao Pátio 
Ferroviário, cuja causa foi a queima de lixo por morador. No mesmo ano houve um incêndio 
cuja causa foi a queda de eucalipto sobre a rede de distribuição de energia elétrica da 
CERJ, hoje AMPLA, na Estrada da Macuca, que é uma estrada municipal que corta a 
Reserva. Neste ano houve três ocorrências de incêndios nesta estrada. Outras ocorrências 
foram causadas pela passagem de trem. Cerca de 28,6 % dos incêndios ocorreram no mês 
de junho e a área total atigingida foi de aproximadamente 80 hectares, sendo que em uma 
das ocorrências, no KM 185 da BR-101, o incêndio atingiu uma área de 50 hectares da 
Reserva. Nos incêndios ocorridos na linha férrea, nas linhas da CERJ, hoje AMPLA, e nas 
proximidades de FURNAS, funcionários das respectivas empresas estiveram envolvidos em 
seu combate. Não houve brigada de incêndios do PREVFOGO na Reserva neste ano e 
portanto, não existe o relatório do mesmo. 

No ano de 2001 houve um maior número de ocorrências do que no ano anterior, com 
grande incidência nos meses de julho e agosto. A área atingida foi de cerca de 20,35 
hectares e as áreas críticas continuaram sendo principalmente a BR-101, com maior 
incidência nas proximidades do KM 185 e na Estrada da Macuca. Neste ano houve o 
acompanhamento da realização de queima controlada no entorno da Reserva. 

Em 2002, com exceção dos meses de janeiro e dezembro, houve ocorrências de incêndios 
durante todo o ano, com um maior número no mês de agosto. A área total atingida no 
interior da Reserva foi de 25,5 hectares, dos quais 13,5 correspondiam a mata de baixada 
que abrigava um grupo de micos-leões-dourados. As principais causas dos incêndios 
ocorridos neste ano foram os materiais combustíveis presentes na faixa de domínio da BR-
101 e da ferrovia. Neste último caso verificou-se que um dos problemas foi a presença de 
dormentes, tratados com creosoto, inservíveis retirados da linha e deixados na faixa de 
domínio da ferrovia. 
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Em 2003, o mês de julho teve o maior número de ocorrências, entretanto, cabe destacar que 
houve um incêndio que durou o mês inteiro de março, ao longo da Estrada do Pico Alto, 
próximo a Fazenda Três Marias. Este incêndio atingiu uma área de 50,52 hectares no 
interior da Reserva. Neste ano o número de ocorrências foi menor em comparação aos anos 
anteriores, com um total de 17. 

Em 2004, o número de ocorrências foi ainda menor que o ano anterior, com um total de 14, 
e a área total atingida no interior da Reserva foi de 0,1 hectare. O maior número de 
incêndios ocorreu no mês de agosto. 

Em 2005, foram registradas três ocorrências de incêndio. A primeira foi no mês de março e 
as duas seguintes no mês de agosto. Não há registro de outras ocorrências neste ano e 
nenhuma delas atingiu a Reserva. 

Em 2006, ano em que foi implantada a torre de observação de incêndio, foram registradas 
nove ocorrências de incêndio, sendo duas no interior da RB União. Dessas, a primeira foi 
registrada em janeiro e atingiu 1ha de mata no morro atrás do cemitério de Rocha Leão. A 
segunda foi registrada em março, na Estrada da Macuca e atingiu 20m2. Com relação às 
demais, três ocorrências foram registradas às margens da BR-101, duas na Estrada da 
Macuca e duas na Fazenda 3 Marias. 

Os relatórios mostram que, na maioria dos casos, estiveram envolvidos na prevenção, 
detecção e/ou no combate aos incêndios os funcionários do IBAMA da Reserva União, da 
Reserva Biológica de Poço das Antas, de FURNAS, da linha férrea (FCA), da AMPLA, 
bombeiros de Macaé, de Casimiro de Abreu, trabalhadores braçais, pesquisadores, 
proprietários e funcionários das fazendas vizinhas, voluntários, usuários da BR-101, e as 
brigadas da Reserva Biológica União, da Reserva Biológica de Poço das Antas, do Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos e da Guarda Municipal de Rio das Ostras. 

Os principais equipamentos utilizados no combate aos incêndios que ocorreram na RB e 
entorno foram abafadores, bombas costais, RBT (Reboque Bomba Tanque), Pinga Fogo, 
moto-serra, ancinhos, moto-bombas, rádios-comunicação, caminhão pipa do Corpo de 
Bombeiros, enxadas, foices e facões. Os aceiros, que são mantidos anualmente ao longo da 
BR-101, no trecho que intercede com a Reserva, são um importante meio de prevenção e 
combate dos incêndios. 

FOTOGRAFIA 3.13 – Detalhe da Torre de Observação de Incêndios 
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3.7. – Atividades desenvolvidas 

3.7.1. – Atividades apropriadas 

São aquelas atividades apropriadas à categoria de manejo, voltadas para à proteção, 
pesquisa científica, visitação com objetivos educacionais e à educação ou conscientização 
ambiental. 

3.7.1.1. – Proteção 

A fiscalização tem por objetivo garantir a proteção da Unidade de Conservação e do seu 
entorno contra ameaças como o desmatamento, os incêndios, a caça e a pesca predatórias, 
a extração ilegal de recursos naturais e invasões. Uma Unidade de Conservação deve 
possuir e gerenciar um programa de proteção, que tenha o objetivo de assegurar sua 
proteção e do seu entorno contra tais ameçadas que causam muitos danos à 
biodiversidade. 

A Reserva Biológica União ainda não possui um programa de proteção, nem mesmo de 
fiscalização, com o planejamento de atividades sistemáticas e com a disponibilidade de 
todos os recursos e equipamentos necessários para o seu efetivo desenvolvimento. A 
principal razão disso é a falta de pessoal para desempenhar estas funções na UC de forma 
sistemática e permanente. A conseqüência desta atual deficiência é que somente é feita a 
fiscalização de forma eventual no interior e no entorno da UC, quando se conta com auxilio 
de outras UCs federais, principalmente Poço das Antas, do Batalhão da Polícia Militar, 
Polícia Federal e da Guarda Municipal de Rio das Ostras. Desta forma, não há um esquema 
de fiscalização efetivamente implantado, e os meios disponíveis não são suficientes; ainda 
há necessidade de se implantar postos de fiscalização e de se adquirir novos meios de 
transporte para suprir as necessidades da Reserva e do entorno. A Reserva também não 
dispõe de uma brigada permanente de prevenção e combate a incêndios florestais, e nem 
todos os equipamentos necessários requeridos pelas operações. 

A Reserva Biológica União, em conjunto com a Reserva Biológica de Poço das Antas e a 
APA do Rio São João, seguindo as diretrizes estabelecidas no SNUC e priorizadas pela 
Superintendência Estadual do IBAMA no Rio de Janeiro, de gestão integrada de Unidades 
de Conservação em forma de mosaicos de UCs, vem realizando operações de fiscalização 
e licenciamento em conjunto no interior e entorno destas UCs. A falta de recursos 
financeiros e humanos têm dificultado a continuidade deste trabalho. 

Apesar de não dispor de pessoal suficiente para suprir as necessidades de fiscalização, a 
Reserva União procura atender a todas as denúncias recebidas, seja com seus próprios 
funcionários e/ou com auxílio de demais instituições de fiscalização ligadas ao meio 
ambiente. As denúncias são recebidas diretamente na Sede da Reserva, sendo que outra 
pequena parte chega por malote e é feita através da linha verde, um serviço da ouvidoria do 
IBAMA, atendido no número 0800-61-8080 para sugestões, reclamações, informações e 
denúncias. 

A partir de 2004, os funcionários da Reserva passaram a preencher um formulário de 
registro de denúncias de agressões contra o meio ambiente. Os tipos de denúncia que 
chegam na RB referem-se basicamente à prática de desmatamento e caça de animais 
silvestres, exemplificados no QUADRO 3.34. 
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QUADRO 3.34 – Denúncias recebidas na Reserva União no período de abril a 
novembro de 2004. 

Data Local Descrição Desdobramento 

20/04/04 Bicuda pequena, na estrada 
principal 

Desmatamento em 
nascente com uso 
de herbicida 

Desmatamento não foi verificado (denuncia 
improcedente) 

30/06/04 Zona urbana de Barra de São 
João Corte de árvore 

Denunciante foi orientado a procurar a 
Secretaria de Meio Ambiente de Casimiro, 
por se tratar de área urbana 

23/08/04 Duas Barras (Bicuda Grande) Comercio de aves 
silvestres Não foi lavrado auto 

18/08/04 

Entrada no Bambuzal próxima 
a jaqueira de Faz. Antonio e 
na casa próxima ao curral do 
Carmo 

Caça - 

18/08/04 Figueira na trilha do exercito e 
pico alto (final de semana) 

Caça de paca e 
porco do mato - 

10/08/04 Rio das Ostras, Bairro 
Liberdade 

Prisão de mico com 
maus tratos SEMAP/PMRO 

01/09/04 Bicuda Grande- Duas barras 
Com gaiolas para 
trinca ferro e 
provável caça 

Os infratores já haviam evadido do local 

28/10/2004 Itaboraí, na estrada Perobas 
Desmatamento para 
fornecimento de 
lenha 

Denunciante foi orientado para ligar para a 
linha verde e para o Batalhão Florestal de 
Colubandê 

19/10/2004 Recanto (próximo a palmital, 
cidade praiana) 

Forno clandestino de 
carvão 

Checado com a Secretaria de Meio 
Ambiente de Rio das Ostras que informou 
que faz fiscalização regular no local e que o 
forno tem licença do IBAMA. 

01/10/2004 
Fazenda do Sr. Antonio 
Velhinho (Antonio Curvelo 
Neto) 

Caça de tatu e 
desmatamento 

Não foi encontrado vestígio de caça e nem 
de apetrechos. O desmatamento seria 
averiguado posteriormente. 

13/11/2004 
Floresta das gaivotas, ao lado 
da lagoa de Itabebusus, Rio 
das Ostras 

Desmatamento Repassada para a Secretaria de Meio 
Ambiente de Rio das Ostras 

 

Os Analistas Ambientais da Reserva realizam atividades técnicas para atendimento da 
demanda do IBAMA e de outros órgãos ligados ao meio ambiente, tais como Ministério 
Público Federal e Estadual, Polícia Federal, Batalhão Florestal e Polícia Civil. Estas 
atividades, principalmente a elaboração de laudos técnicos, são frequentemente realizadas 
com a cooperação de Analistas Ambientais da Reserva Biológica de Poço das Antas e da 
APA da Bacia do Rio São João. 

A maior parte da RB é de fácil acesso para atividade de fiscalização, devido a topografia, 
presença de trilhas e estradas internas e existência de estradas externas próximas aos seus 
limites. Quando é necessário, o alojamento é utilizado pelo pessoal envolvido em operações 
de fiscalização. 

A equipe de vigilância patrimonial terceirizada localizada na entrada principal da RB é 
orientada a revistar os veículos na saída da UC, como uma medida de controle, conforme 
previsto na instrução normativa nº154/07. 

3.7.1.2. – Prevenção e combate aos incêndios florestais - PREVFOGO 

Anualmente, durante o período crítico de ocorrência de incêndios, o Centro Nacional de 
Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - PREVFOGO / IBAMA treina e contrata, por 
um período de seis meses, uma brigada de prevenção e combate a incêndios, composta por 
14 pessoas. Os integrantes da brigada são preferencialmente moradores das comunidades 
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próximas à RB e que possuem perfil adequado para a atividade. A primeira brigada da RB 
foi formada em 2001 e desde então vem atuando todo ano. 

O principal trabalho da brigada de incêndios consiste em desenvolver atividades preventivas 
e de combate. Entre as atividades preventivas destacam-se: abertura de aceiros, 
manutenção de materiais e equipamentos, limpeza e manutenção das estradas internas da 
RB, a detecção dos focos de incêndios no interior e entorno da UC a partir da Torre de 
Observação e a prestação de orientações aos proprietários rurais vizinhos quanto ao uso do 
fogo. Na FOTOGRAFIA 3.14 pode ser observada a realização de várias destas atividades 
de combate a incêndios. 

FOTOGRAFIA 3.14 – Atividades de combate a incêndios pela Brigada 
a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 
c 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

A brigada atua no combate aos incêndios no interior da RB e no seu entorno, quando estes 
colocam em risco sua integridade ou quando ocorrem em fragmentos florestais de Mata 
Atlântica. Além disso, a brigada pode ser acionada pelo PREVFOGO para atender a outras 
UCs do IBAMA em todo território nacional. 

Quando o risco de ocorrência de incêndios está baixo e os trabalhos preventivos concluídos, 
a brigada é envolvida em outras atividades da RB, tais como: Educação Ambiental, 
eliminação de espécies exóticas invasoras, recuperação de áreas degradadas 
(reflorestamento), melhorias e manutenção da trilha interpretativa, manutenção do sistema 
de sinalização da RB, manutenção e limpeza das áreas internas e externas das infra-
estruturas da UC. 

A RB conta com materiais e equipamentos básicos necessários para a prevenção e o 
combate aos incêndios florestais, tais como: abafadores, enxadas, foices, facões, ancinhos, 
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gadanhos, machados, enxadões, pás, bombas costais, RBT (reboque bomba tanque), 
pingas-fogo, moto-serras, moto-bomba, rádios de comunicação, pickups 4X4, além dos 
equipamentos de proteção individual dos brigadistas (EPI’s). Como infra-estrutura a RB 
dispõe de locais destinados para depósito de materiais e equipamentos e abrigo dos 
brigadistas. As necessidades futuras previstas para RB de equipamentos, materiais, EPI’s e 
alojamento para a brigada encontram-se detalhadas no ENCARTE 4, conforme 
recomendação do Roteiro Metodológico do IBAMA. 

Para a detecção de focos de incêndios, tanto no interior quanto no entorno da RB, foi 
implantada nas coordenadas UTM 23K 805408,76E e 7516480,57N uma torre de 
observação de incêndios (FOTOGRAFIA 3.13) com 30 metros de altura, composta por uma 
estrutura metálica galvanizada, com secção quadrada de 1 m x 1 m, equipada com pára-
raios, elevador interno (tipo contra-peso) e uma cabine, instalada no seu topo, de dimensões 
de 2 m x 2 m, com laterais em vidro, o que permite uma visão ampla em todas as direções. 
O local de sua instalação, no interior da Unidade de Conservação, obedeceu a critérios 
técnicos estabelecidos pelos Analistas Ambientais da Reserva, tais como: visibilidade ampla 
das áreas de maior ocorrência de incêndios, fácil acesso, disponibilidade de energia elétrica 
e área desprovida de vegetação nativa de Mata Atlântica. 

3.7.1.3. – Pesquisa Científica e Monitoramento 

As reservas biológicas têm como um dos principais objetivos a pesquisa científica. A RB 
União, devido a suas excelentes condições naturais, interferências antrópicas, localização, 
facilidade de acesso e disponibilidade de infra-estrutura (alojamento e laboratório) e apoio 
logístico (rádios de comunicação, Internet, acesso às informações da RB, dentre outros), 
oferece grandes oportunidades para o desenvolvimento desta atividade. 

As pesquisas científicas são realizadas de acordo com a Instrução Normativa do IBAMA No 
154/07, que regulamenta esta atividade nas UC’s do IBAMA, sendo de fundamental 
importância para aumentar o conhecimento da UC e indicar ações de manejo para 
conservação e recuperação da área. Auxiliam ainda na formação e capacitação de 
profissionais, além de possibilitar descobertas e o desenvolvimento de novas tecnologias. 

A atual organização administrativa da RB tem um núcleo de pesquisa que conta com um 
único funcionário responsável pelo controle desta atividade na RB. Destacam-se como 
atividades deste núcleo a análise de dados e relatórios, georreferenciamento das áreas 
estudadas, emissão de pareceres e licenças, acompanhamento das pesquisas e 
manutenção e atualização do banco de dados. 

Na RB as áreas com maior ocorrência de pesquisas científicas são a Estrada das Três 
Pontes, a Trilha Interpretativa do Pilão, a Trilha do Exército e os plantios de eucalipto. As 
áreas menos estudadas são aquelas localizadas nas serras e mais distantes da sede 
administrativa, que têm o acesso mais difícil, entretanto, essas são as áreas mais bem 
preservadas. 

A divulgação dos resultados das pesquisas já realizadas na Reserva ainda é muito limitada, 
sendo feita apenas para o público interessado, que busca estas informações junto à RB ou 
através da apresentação de palestras. A decodificação e divulgação dos seus resultados 
para a comunidade são incipientes. Atualmente, na RB não há um trabalho sistemático de 
divulgação junto às universidades e centros de pesquisa sobre as oportunidades e o apoio 
oferecido pela Reserva aos pesquisadores. A RB não faz um trabalho de sistematização das 
informações constantes nos estudos e nas pesquisas. 

Os resultados das pesquisas já desenvolvidas na área podem ser encontrados nos 
relatórios, monografias, dissertações e teses entregues ao IBAMA e nas publicações, 
quando existentes. A Associação Mico-Leão-Dourado divulga em seu site alguns artigos e 
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resultados de pesquisas desenvolvidas com seu apoio, dentre as quais aquelas realizadas 
na Reserva Biológica União. 

Quando a RB necessita de informações para divulgar suas atividades em eventos na 
Região, os pesquisadores disponibilizam resultados e materiais, como fotos e textos de seus 
trabalhos. 

• Instituições de pesquisa que atuam ou já atuaram na Reserva Biológica União 

A Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) e a Associação Mico-Leão-Dourado 
(AMLD) apóiam várias atividades de pesquisa no interior da Reserva, dispondo, inclusive, de 
infra-estrutura para atividades científicas, tais como alojamentos e laboratórios. 

Além destas, as seguintes instituições de pesquisa atuam ou já atuaram na Reserva: 

 Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

 Instituto Agronômico (IAC/SP) 

 Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 

 Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) 

 Universidade Pontifícia Católica de Minas Gerais (PUC/MG) 

 Universidade do Estado de São Paulo (UNESP) 

 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

 Universidade de São Paulo (USP) 

 Universidade do Novo México 

Na Reserva há necessidade de que sejam realizadas pesquisas de base, principalmente 
inventários da fauna e da flora. 

As principais linhas de pesquisa desenvolvidas na Reserva Biológica União são as 
seguintes: 

♦ Ecologia do mico-leão-dourado. 

♦ Ecologia vegetal. 

♦ Ecologia animal (pequenos mamíferos, outros primatas, anfíbios, aves, insetos). 

♦ Fragmentação florestal e os efeitos negativos. 

♦ Genética e sistemática molecular. 

♦ Ecologia parasitária. 

A RB possui alto atrativo para pesquisa, onde se desenvolvem várias atividades do tipo. 
Estas atividades são desenvolvidas por diferentes instituições de pesquisa e por vários 
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pesquisadores, destacam-se as elencadas no QUADRO 3.35. Albumas delas foram 
georreferenciadas, contribuindo para o monitoramento das áreas estudadas. 

QUADRO 3.35 – Relação de pesquisas em desenvolvimento na Reserva Biológica 
União 

Pesquisador PESQUISA Instituição 

Alexandra Pires Fernandez Efeitos da Fragmentação Florestal e da Defaunação Sobre 
a Predação e Dispersão de Palmeiras da Mata Atlântica UNESP / Rio Claro

Alice de Moraes Calvente 
Revisão taxonômica, filogenia e estudos evolutivos no 

subgênero Phyllarthrorhipsalis (Rhipsalis Gaert. – 
Cactoideae – Cacteceae) 

USP 

Ana Carolina Ribeiro 

Efeito da serapilheira no estabelecimento de plântulas de 
espécies nativas da Mata Atlântica em plantios de 

Eucalipto, corynbia citriodora (Hook) L.A. Jonhson & K.D. 
Hill, abandonados na Reserva Biologia União, Rio das 

Ostras, RJ 

UENF 

Ana Paula Silva 
Efeitos da fragmentação sobre a ciclagem de nutrientes na 

Mata Atlântica de baixada litorânea na região de Imbaú, 
Silva Jardim, RJ 

UENF 

Andressa Sales Coelho Sociologia de micos-leões-dourados, Leontopithecus 
rosalia, em florestas fragmentadas UENF 

Antônio Carlos de Freitas 

Estudo comparado do impacto ambiental ocorrido nos 
últimos 100 anos em amostras de sedimentos de lagos e 
brejos em regiões litorâneas e continentais do estado do 

Rio de Janeiro 

UERJ 

Antonio Fernando C. 
Tombolato 

Coleta de espécies nativas brasileiras de Petunia e 
Calibrachoa (Solanaceae) pelo jardim Botânico do Instituto 

Agronômico (JBIAC) 
IAC 

Cecília Siliansky de 
Andreazzi 

Efeitos da fragmentação na dispersão e predação de 
sementes de Attalea humilis na Mata Atlântica, RJ UFRJ 

Cláudio Nicoletti de Fraga CORES – Conservação de Orquídeas em risco de extinção JBRJ 

Denise Dias da Cruz 
“Biologia reprodutiva de Heliconia spathocircinata Aristeg. e 

H. Laneana var. flava Barreiros (Heliconiaceae) em uma 
área de Mata Atlântica do Rio de Janeiro, Brasil” 

UERJ 

Helena de Godoy Bergallo O efeito ecológico das estradas em Unidades de 
Conservação da Mata Atlântica do Sudeste do Brasil UERJ 

Jakeline Prata se Assis 
Pires 

Fenologia comparativa entre borda e interior em um 
fragmento de Floresta Atlântica na Reserva Biológica União, 

Rio de Janeiro. 
JBRJ 

Jarbas Marçal de Queiroz 
A comunidade de formigas e suas interações com diásporos 

de espécies vegetais da Mata Atlântica de Reserva 
Biológica União, RJ 

UFRRJ 

João Ricardo Vieira Iganci 
O gênero Abarema Pittier (Leguminosae, Mimosoideae): 
Taxonomia e padrões de distribuição das espécies extra-

amazônicas 
JBRJ 

Jorge Araújo de Souza 
Lima 

Biomassa arbórea e estoques de nutrientes em fragmentos 
florestais da baixada litorânea fluminense: o efeito da 

fragmentação florestal 
UENF 

Jorge Luiz Nessimian 
Estudo das comunidades de macroinvertebrados 

dulciaquícolas do estado do Rio de Janeiro com base no 
conceito de ecorregiões 

UFRJ 

Leonardo de Melo Versieux Revisão taxonômica e filogenia de Alcantarea (E. Morren ex 
Mez) Harms (Bromeliaceae, Tillandsioideae)”. USP 

Lisa Gail Rapaport Ontogenia do Forrageio em Micos- Leões- Dourados. Universidade do 
Novo México 

Luciana Ardenghi Fusinatto Influência do efeito de borda sobre a diversidade de anfíbios 
na Reserva Biológica União UFRJ 

Luciana Fernandes Gomes 
da Silva 

Taxonomia de Tachigali Aubl. e Sclerolobium Vogel 
(Leguminosae, Caesalpinioideae) na Mata Atlântica”. JBRJ 

Luiz Antônio Pedreira 
Gonzaga 

Documentação bioacústica de aves da Reserva Biológica 
União UFRJ 
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Pesquisador PESQUISA Instituição 
Marcela Mastella Fraga 

Agrizzi  Cansi 
Regeneração natural em fragmentos de Mata Atlântica de 

baixada, RJ UENF 

Marcelo da Costa Souza 
Revisão taxonômica de Neomitranthes Kausel ex D. Legrad 

e contribuições à taxonomia das espécies de Plinia L. do 
Brasil extra-amazônico (Myrtaceae) 

JBRJ 

Marcelo Rodrigues 
Nogueira 

Quirópteros da Reserva Biológica União, município de Rio 
das Ostras, estado do Rio de Janeiro UENF 

Marcelo Trindade 
Nascimento 

Regeneração de espécies nativas de Mata Atlântica em 
sub-bosque de plantios de eucalipto UENF 

Márcio Marcelo de Morais 
Júnior 

Os sagüis do gênero callithrix: espécies invasoras no Rio de 
Janeiro e sua relevância para a conservação dos micos-

leões-dourados 
UENF 

Maria Cristina Gaglianone Ecologia e comportamento de abelhas e vespas solitárias 
na Reserva Biológica União (Rio das Ostras, RJ) UENF 

Micheline Carvalho Silva Sistemática de Peperonia subgênero Rhyncophorum 
(Piperaceae) JBRJ 

Pablo José F.P. Rodrigues Ecologia de comunidades na Reserva Biológica União JBRJ 

Paula Procópio de Oliveira 
Ecologia, dieta e comportamento da população de Micos-

Leões-Dourados (leontopithecus rosalia) da Reserva 
Biológica União 

AMLD 

Rafael Veríssimo Monteiro 
Ecologia Parasitária e Saúde da Fauna Silvestre dos 

Fragmentos Florestais de Mata Atlântica Remanescentes 
no Rio de Janeiro e Bahia 

FIOCRUZ 

Rita de Cássia Quitete 
Portela 

Dinâmica de três espécies de palmeiras em uma paisagem 
fragmentada no domínio da Mata Atlântica, RJ UNICAMP 

Roberta Miranda de Araújo 
Censo de bugios (alouatta guariba guariba) na Reserva 

Biológica de Poço das Antas e na Reserva Biológica União, 
norte do estado do Rio de janeiro 

UENF 

Roberta Miranda de Araújo Comportamento, dieta e dispersão de sementes por bugio 
(alouatta guariba) na Reserva Biológica União, RJ UENF 

Ronaldo Marquete O gênero Casearia Jacq. (Flacourtiaceae) no Brasil JBRJ 
Wilson José Eduardo 

Moreira da Costa 
Sistemática, distribuição e conservação de peixes rivulídeos 

do estado do Rio de Janeiro UFRJ 

FONTE: IBAMA, 2006 

O QUADRO 3.36 apresenta a relação de pesquisas já realizadas na Reserva Biológica 
União. As mesmas estão organizadas por ano, em ordem decrescente. 

QUADRO 3.36 – Relação de pesquisas desenvolvidas na Reserva Biológica União, ano 
de conclusão, pesquisador e instituição de vínculo 

Tema da pesquisa Ano de 
conclusão Pesquisador Instituição de 

Pesquisa/ Ensino 
Comunidades de Euglossini em uma Mata 
Atlântica de baixada (Reserva Biológica 

União) na região da bacia do rio São João
2006 André Villaça Ramalho UENF 

Genética de populações e filogenia de 
espécies de Drosophila do estado do Rio 

de Janeiro 
2006 Blanche Christine Bitner-

Mathé Leal UFRJ 

Seleção sexual em Anfíbios Anuros 2006 Henrique Wogel Tavares Museu Nacional/ 
UFRJ 

Processos de pós-disperção de sementes 
consumidas por Micos Leões Dourados 

na Reserva Biológica União, Rio das 
Ostras, RJ 

2006 Marina Janzantti Lapenta USP 

Territorialidade e Interações Acústicas 
Intra e Interespecíficas em Três Espécies 

do Grupo Scinax  rubra 
2006 Patrícia Alves Abrunhosa Museu Nacional / 

UFRJ. 

Efeitos da Degeneração e Fragmentação 
do Habitat na Comunicação à Longa 

Distância do Mico Leão- Dourado 
(Leontopithecos rosalia). 

2006 Vera Sabatini UENF. 
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Tema da pesquisa Ano de 
conclusão Pesquisador Instituição de 

Pesquisa/ Ensino 
Interações Ecológicas entre Micos Leões 
Dourados e Micos Estrela, introduzidos no 

Estado do Rio de Janeiro. 
2005 Carlos Ramon Ruiz-Miranda UENF 

Caracterização da matéria orgânica do 
solo em fragmentos de Mata Atlântica em 

plantios abandonados de eucalipto, 
Reserva Biológica União - RJ 

2005 Cristiana do Couto Miranda UENF 

Ecologia da transmissão do Tripanosoma 
cruzi entre primatas neotropicais 2005 Cristiane Varella Lisboa FIOCRUZ 

Status Conservacionista e variabilidade 
Genética da Preguiça de Coleira, 

Bradypus torquatus 
(xernarthra:Bradypodideae) 

2005 Adriano Garcia Chiarello PUC / MG. 

Efeitos da Fragmentação florestal na 
ciclagem de nutrientes em uma Mata 

Atlântica de morrote na Reserva Biológica 
União 

2005 Deborah Monteiro da Gama UENF 

Partilha de recursos por anfíbios anuros e 
aspectos geobotânicos de uma poça 

temporária na Reserva Biológica União, 
município de Casimiro de Abreu, RJ 

2005 Elenice Rickli Museu Nacional / 
UFRJ. 

A Avifauna da Reserva Biológica União: 
Estudo da Biodiversidade. 2005 Ivandy Nascimento de Castro 

Astor IBAMA / RJ. 

Levantamento rápido de espécies de aves 
em áreas: fontes potenciais de espécies 
endêmicas e ameaçadas de extinção no 

estado do Rio de Janeiro 

2005 Maria Alice dos Santos Alves UERJ 

Diversidade de Anfíbios e Répteis em 
Área de Mata Atlântica da Reserva 

Biológica União. 
2005 Monique Van Sluys e Carlos 

Frederico Duarte da Rocha UERJ 

Efeitos da fragmentação florestal e 
plantios de Eucalyptus na estrutura e 

funcionamento da Mata Atlântica 
2004 Marcelo Trindade Nascimento LCA/UENF 

Registro fotográfico e descrição da 
mastofauna não voadora da Reserva 

Biológica União – Rocha Leão – Rio das 
Ostras – RJ. 

2004 Marcos Felipe da Rocha Pinto UNIPLI 

Ecologia de Heliconia spp. Em áreas de 
Mata Atlântica da Reserva Biológica 

União, Rio de Janeiro 
2004 Monique Van Sluys UERJ 

A vegetação da Reserva Biológica União 
e os efeitos de borda na Mata atlântica 

Fragmentada 
2004 Pablo José Francisco Pena 

Rodrigues UENF 

Influência da distribuição espacial e 
temporal de recursos alimentares no 

estabelecimento da área de uso pelos 
grupos de micos-leões-dourados 

2004 Paula Procópio de Oliveira UFMG 

Ecologia de Caluromys philander 2003 Edsel Amorim Moraes Junior PUC/MG 
Dieta do mico-leão-dourado e composição 

químico-bromatológica 2003 Eleonora D’Avila Erbesdobler LCA/UENF 

Mico-leão-dourado como dispersor de 
sementes 2003 Marina Janzantti Lapenta USP 

Levantamento e caracterização da fauna 
de mamíferos de médio e grande porte 2002 Leonardo de Carvalho Oliveira PUC/MG 

Compartimentação biogeoquímica 
preliminar 2001 Álvaro R.C.Ovalle LCA/UENF 

Efeito de borda e fragmentação florestal 
sobre as interações entre plantas e 
insetos herbívoros de Mata Atlântica 

2001 Bérites C. Cabral LCA/UENF 

Conservação, manejo e restauração em 
fragmentos: mamíferos como táxon focal 2000 Fernando Antônio dos Santos 

Fernandez UFRJ 

Efeitos da fragmentação florestal na 
dinâmica de nutrientes 1999 Dora Maria Villela José UENF 
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Tema da pesquisa Ano de 
conclusão Pesquisador Instituição de 

Pesquisa/ Ensino 
Estrutura populacional de Symphonia 

globulifera em fragmentos de mata 
alagada nas Reservas Biológicas de Poço 

das Antas e União – RJ 

1999 Ezequiel Moraes dos Santos UENF 

Estudos Taxonômicos Sobre o Gênero 
Marlierea Camb. (Myrtaceae) na Região 

Sudeste do Brasil 
- Kazue Matsumoto UNICAMP 

A Circulação do T. cruzi no Ecótopo 
Silvestre: Um Estudo Ecológico. - Ana Maria Janzen FIOCRUZ 

Ontogenia das Estratégias Alimentares e 
comunicação vocal de Mico- Leão- 

Dourado  e Mico Estrela, Introduzido no 
Estado do Rio de Janeiro. 

- Carlos Ramon Ruiz-Miranda UENF 

Levantamento e Caracterização da Fauna 
de Mamíferos de Médio e Grande Porte 

da Reserva Biológica União / RJ. 
- Leandro de Carvalho Oliveira PUC / MG 

FONTE: IBAMA, 2006 

A RB está elaborando, com o apoio de seu Conselho Consultivo que criou uma Câmara 
Técnica de Manejo dos Eucaliptos, um plano para a recuperação ambiental das áreas dos 
eucaliptais existentes em seu interior. Informações científicas disponíveis sobre este assunto 
subsidiarão o referido plano que deverá estabelecer um manejo para as áreas de eucaliptos, 
objetivando a sua remoção e ao mesmo tempo, permitindo a regeneração e recomposição 
da Mata Atlântica. As atividades a serem desenvolvidas neste plano encontram-se 
detalhadas no ENCARTE 4. 

Monitoramento 

Os funcionários da Reserva vêm monitorando as interferências antrópicas que causam 
impactos sobre a mesma, como os atropelamentos de animais e incêndios florestais. Esta 
atividade de monitoramento é bastante significativa na medida em que oferece o 
embasamento de propostas de mitigação dos impactos. Algumas sugestões de manejo e 
indicadores de monitoramento serão descritos no Encarte IV deste Plano de Manejo. 

O monitoramento da população de micos-leões-dourados, iniciado com a primeira 
translocação, em 1993, encontra-se paralisado desde o início de 2005. Esta atividade 
deverá ser retomada por ser essencial para o manejo da espécie. 

3.7.1.4. – Conscientização e Educação Ambiental 

Dentre as diversas estratégias de manejo que vem sendo adotadas nas Unidades de 
Conservação, destaca-se a educação ambiental, como meio eficaz no processo de 
envolvimento de comunidades e sua participação na proteção destas áreas (Pádua & 
Tabanez, 1997), questionando valores e capacitando indivíduos a agirem em prol da 
melhoria da qualidade de vida, o que inclui a conservação ambiental. 

Em 2000, visando dar início às atividades básicas de Educação Ambiental, foram 
adquiridos: projetor de slides, retro projetor, data-show, televisão, antena parabólica, vídeo 
cassete e um sistema de rádio comunicação interna. Foram produzidos ainda materiais de 
divulgação sobre a UC, como folders e cadernos escolares, distribuídos nas comunidades 
do entorno. Os recursos para essa fase foram provenientes de penalidades impostas pela 
Justiça Federal à Algar Telecom Leste S/A – ATL,  através da interveniência do Ministério 
Público Federal, pela construção de uma Estação de Rádio Base – ERB no entorno da RB, 
sem licenciamento ambiental. 

Para o estabelecimento de um programa sistemático de Educação Ambiental para a RB, foi 
realizado no ano de 2002 o “Diagnóstico Ambiental das Comunidades do Entorno da 
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Reserva Biológica União” (com recursos do WWF-Brasil), através do qual foi possível 
conhecer o perfil do entorno da UC e elaborar um programa de EA a partir deste 
conhecimento. Foram identificadas atividades prejudiciais ao meio ambiente e, por 
conseguinte, à Unidade de Conservação, tais como: caça, extração de palmito, extração 
mineral, impactos aos corpos hídricos, uso inadequado do solo, uso irregular de defensivos 
agrícolas, uso do fogo, dentre outros. Foram levantados também, os aspectos sócio-
econômicos das localidades do entorno e de seus residentes como, saneamento básico, 
infra-estrutura educacional e de saúde, grau de instrução, ocupação, níveis de renda, etc. 
Assim, definiram-se estratégias de Educação Ambiental visando minimizar os efeitos das 
ações impactantes e potencializar as atitudes positívas através de um trabalho educativo 
sistemático e contínuo, contribuindo também para a melhoria de qualidade de vida da 
população. 

Neste sentido, o programa contempla ações que promovem o resgate e a valorização da 
cultura local, estimulando a compreensão e a participação da comunidade na conservação e 
no desenvolvimento sustentável. 

Fazendo parte deste Programa e visando proporcionar uma melhor interação entre a RB e 
as comunidades do entorno e sensibilizar os visitantes para a importância da conservação 
da biodiversidade da Mata Atlântica, foi desenvolvida, com recursos do WWF-Brasil e com 
apoio do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ, uma trilha 
interpretativa, no interior da UC, denominada “Trilha Interpretativa do Pilão”. 

Devido à carência de recursos humanos e financeiros, a RB tem buscado parcerias para 
viabilizar a execução deste Programa. Em 2002, em cumprimento de medida compensatória 
pela instalação do Aterro Sanitário de Rio das Ostras no entorno da UC, foi firmado um 
Termo de Cooperação Técnica entre o IBAMA/RJ e aquele Município, que tornou possível a 
contratação de três pessoas, sendo uma de nível superior com experiência na área, para 
executar até o final de 2004, o Programa de Educação Ambiental.  

Na organização administrativa da RB está contemplado um núcleo de Educação Ambiental 
que é responsável pelo desenvolvimento deste Programa, o qual conta com a coordenação 
de uma Analista Ambiental. 

Já em 2005, com o término do Termo de Cooperação Técnica com o município de Rio das 
Ostras, a RB firmou parceria com o Movimento Ecológico de Rio das Ostras – MERO, onde 
foi contratado, por mais um ano, um profissional de nível superior, também com experiência 
na área, para recompor a equipe de educação ambiental e dar continuidade à execução do 
Programa. Os recursos para o desenvolvimento desta fase foram disponibilizados pelo 
“Programa de Fortalecimento de Pequenas ONG’s”, da Associação Mico-Leão-Dourado - 
AMLD em parceria com CEPF – Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos. 

A partir de 2006, com recursos provenientes de um Termo de Compromisso firmado entre o 
IBAMA/RJ e a TELERJ Celular S/A (VIVO), em decorrência da instalação de uma ERB no 
entorno da RB, a AMLD foi contratada para dar continuidade à execução do Programa de 
Educação Ambiental da U.C., por mais dois anos. 

Nesta fase foram adquiridos outros equipamentos (computador, impressora, câmera 
fotográfica digital e binóculo) e contratados os serviços de um profissional de nível superior. 
Para receber visitantes com fins educativos e científicos, realização de reuniões, palestras, 
cursos e demais eventos ligados ao meio ambiente, foi construído um Centro de Vivência, 
infra-estrutura de grande importância para o desenvolvimento do Programa de Educação 
Ambiental. 
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O Programa de Educação Ambiental está voltado para o seguinte público beneficiado: 

- Professores e estudantes da rede de ensino do entorno da Reserva, totalizando 10 
escolas com aproximadamente 2377 alunos. 

- Comunidades dos núcleos urbanos vizinhos à Reserva: Rocha Leão e Cantagalo (Rio 
das Ostras), Boa Esperança, Vila Verde e Rio Dourado (Casimiro de Abreu) e Bicuda 
Grande (Macaé/RJ), totalizando 9.244 moradores. 

- Moradores do Assentamento de Reforma Agrária da Fazenda Bendizia. 

- Proprietários e trabalhadores rurais do entorno. 

A equipe de Educação Ambiental também recebe grupos universitários e educadores em 
treinamento, como por exemplo os que participam dos cursos oferecidos pelo Núcleo de 
Pesquisas Ecológicas de Macaé – NUPEM/UFRJ. 

O principal objetivo do Programa de Educação Ambiental é minimizar as atividades 
conflitantes com a conservação da natureza, destacando-se dentre os objetivos específicos: 
sensibilização do público beneficiado para a importância da conservação da biodiversidade 
da Mata Atlântica; inserção da educação ambiental efetivamente e de forma interdisciplinar 
nas escolas do entorno; identificação e apoio às atividades geradoras de renda e; incentivo 
e apoio aos proprietários particulares do entorno para a criação de RPPNs. 

As FOTOGRAFIAS 3.15 a 3.21 ilustram algumas das atividades realizadas pela equipe, no 
período de fevereiro de 2003 a dezembro de 2006, que estão destacadas a seguir: 

- Visitas a todas as escolas do entorno incluídas no Programa de Educação Ambiental. 

FOTOGRAFIA 3.15 – Palestra na Escola Estadual Rocha Leão 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

-  Realização de concursos de redação e desenho nas escolas do entorno. 

- Elaboração, confecção e apresentação nas escolas de um teatro de fantoches. 
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FOTOGRAFIA 3.16 – Teatro de Fantoches na Escola Municipal Henrique Sarzedas 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

- Elaboração e distribuição, para os proprietários e trabalhadores rurais do entorno, de 
folheto sobre Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. 

- Elaboração e produção de sete banners sobre a RB e as atividades por ela realizadas. 

- Participação na Rede de Educação Ambiental do Consórcio Intermunicipal Lagos São 
João. 

- Participação em eventos nos municípios de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Macaé, 
tais como: palestras, cursos, conferências, feiras, reuniões, seminários, exposições, 
desfiles cívicos, bem como, de atividades desenvolvidas por suas escolas. 

FOTOGRAFIA 3.17 – Stand no aniversário do município de Casimiro de Abreu 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 
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FOTOGRAFIA 3.18 – Dia do Meio Ambiente em Macaé 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

 

FOTOGRAFIA 3.19 – Dia da Água na Casa da Educação em Rio das Ostras 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

 

FOTOGRAFIA 3.20 – Desfile Cívico na localidade de Rocha Leão 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

- Realização de visitas aos proprietários do entorno imediato da RB para cadastramento 
das propriedades rurais e incentivo a criação de RPPN’s. 
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- Participação em congressos, com apresentação de trabalhos. 

- Elaboração de um roteiro para a Trilha, voltado para os educadores. 

- Recepção na Trilha Interpretativa de grupos de professores das escolas do entorno da 
U.C., para reconhecimento e planejamento de suas atividades. 

FOTOGRAFIA 3.21 – Escola Municipal Henrique Sarzedas- Rocha Leão 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

- Recepção de 2.263 pessoas na Trilha Interpretativa do Pilão. 

- Organização de exposição itinerante sobre a RB que percorreu os municípios de Macaé e 
Rio das Ostras. 

- Participação em cursos, seminários e oficinas visando a capacitação da equipe e 
divulgação da RB. 

- Desenvolvimento do Projeto “Reserva Biológica União: O Resgate de sua História” – 
financiado pelo AMLD / LTBF (Lion Tamarins of Brazil Fund). 

A equipe de Educação Ambiental também tem atendido demandas por visitação com 
objetivos educativos à Trilha Interpretativa, não previstas no seu Programa. Entretanto, é 
necessário agendar previamente a visita. 

Todas as atividades desenvolvidas pela equipe de Educação Ambiental são registradas, 
sendo gerado anualmente um relatório detalhado. 

A equipe de Educação Ambiental criou materiais educativos que são utilizados nas 
atividades do Programa. No caso de eventos em outras localidades organiza-se um stand 
com mapas, banner’s com informações sobre as atividades desenvolvidas na Reserva, 
informações sobre a fauna e a flora, além de fotos e equipamentos como aqueles utilizados 
por brigadas para o combate a incêndios florestais. A FOTOGRAFIA 3.22 mostra um 
exemplo de um stand da Reserva durante uma exposição na região. 
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FOTOGRAFIA 3.22 – Stand da Reserva Biológica União em exposição na região 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

3.7.1.5. – Visitação 

Trilha Interpretativa do Pilão 

Considerações gerais 

A visitação em Unidades de Conservação contempla, entre outras, atividades educativas e 
de interpretação ambiental, que proporcionam ao visitante a oportunidade de conhecer, 
entender e valorizar os recursos naturais e culturais existentes. 

As Reservas Biológicas não permitem a visitação pública recreativa ou de lazer, somente a 
visitação que tenha objetivos educacionais, de pesquisa científica e educação ambiental. 
Em função disso, na Reserva Biológica União o acesso ao público é limitado e, com este 
propósito, foi desenvolvida uma Trilha Interpretativa, denominada Trilha do Pilão que se 
tornou um dos principais instrumentos do Programa de Educação Ambiental da Reserva.  

A interpretação ambiental é uma atividade educativa que alia a educação com a recreação 
com o propósito de possibilitar ao visitante uma compreensão e apreciação mais profunda 
dos recursos naturais e culturais, fazendo-o sentir-se parte integrante do meio ambiente e 
conduzindo o público às mudanças de comportamento necessárias. 

Segundo VASCONCELLOS (1997), trilhas interpretativas têm sido um dos meios mais 
utilizados na interpretação ambiental, traduzindo para o visitante os fatos que estão além 
das aparências. São trilhas relativamente curtas e fáceis de serem usadas por grupos de 
todas as idades e capacidades. Auxiliam o manejo da UC ao conduzirem os visitantes para 
locais distantes das áreas mais frágeis ou daquelas onde estão presentes as espécies 
ameaçadas e que, portanto, precisam de maior proteção. Desta forma, estas trilhas são um 
dos instrumentos para que a UC cumpra seus objetivos de manejo. 

A escolha das mensagens a serem transmitidas reveste-se de fundamental importância, já 
que a interpretação é temática, ou seja, existe uma mensagem a ser comunicada. O 
desenvolvimento dos temas deve ser feito de forma interessante e motivadora, envolvendo e 
despertando a curiosidade dos participantes, estimulando a observação, a ação e a reflexão 
(VASCONCELLOS, 1997). 

Cada parada na trilha deve dar ao visitante a oportunidade de observar e discutir 
despertando a curiosidade de forma a identificar as características observáveis para escutar, 
ver, cheirar e sentir, (DAWSON, 1999). Dentre os aspectos que podem ser levados em 
consideração durante a identificação das paradas, encontram-se os aspectos ou eventos 
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raros e/ou únicos do local, vistas bonitas, habitat de espécies animais e vegetais, entre 
outros. 

Muitas interpretações não alcançam os resultados esperados porque tratam de tópicos e 
não de temas. Os tópicos são amplos e não estabelecem relações dentro dos temas. As 
paradas temáticas efetivas têm um título-tema, que deve expressar a idéia central e se 
relacionar com o tema geral, evitando idéias isoladas e desconectadas. Isto deve ser feito 
desta forma para que ao final da atividade o público possa identificar com facilidade o tema 
desenvolvido e estabelecer as relações que ocorrem. 

• Descrição da Trilha do Pilão 

A Trilha Interpretativa do Pilão foi inaugurada em 29 de abril de 2003, e sua interpretação foi 
desenvolvida com o apoio do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e 
diversos colaboradores. Em 2005, foram realizadas melhorias em seu percurso, com a 
construção de uma passarela e de uma escada. Visando agregar novos atrativos, foi 
construído um mirante que proporciona, ao visitante, uma visão panorâmica da Mata 
Atlântica. Em 2006, com a construção do Centro de Vivência, integrado à Trilha 
Interpretativa, tornou-se possível a execução de diversas atividades educativas antes e 
depois da realização de seu percurso. Este Centro pode ser observado na 
FOTOGRAFIA 3.23. 

A origem do nome “Pilão”, conferido à trilha interpretativa, é em função do nome da antiga 
estrada, utilizada na época da Fazenda União, que dava acesso a uma localidade 
denominada “Pilão”. A Trilha foi estabelecida aproveitando parte do percurso desta estrada 
e parte do percurso de uma antiga estrada conhecida como Maniçoba, não tendo sido 
necessária nenhuma interferência no ambiente para sua implantação. Possui 
aproximadamente 2.715m, do seu início (no Centro de Vivência) até a Estrada do Lavapé, 
onde está localizada sua saída. Do final da trilha até seu ponto inicial percorre-se mais 600 
metros, na Estrada do Lavapé, que pode ser feito tanto a pé quanto de carro. 

FOTOGRAFIA 3.23 – Centro de Vivência 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

As visitas são sempre acompanhadas por dois funcionários da Reserva e pelo professor ou 
responsável pelo grupo de visitantes. A trilha compreende dois painéis, afixados em seu 
início e 15 placas interpretativas, distribuídas em seu percurso. O primeiro painel apresenta 
um mapa da localização da RB no Estado do Rio de Janeiro, o histórico da área, o objetivo 
principal das Reservas Biológicas e a sua importância para a conservação da 
biodiversidade. O segundo painel apresenta o mapa de seu traçado, com a localização das 
15 placas interpretativas e os temas abordados em cada placa, conforme 
FOTOGRAFIA 3.24. 
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FOTOGRAFIA 3.24 – Painel sinalizando o início da Trilha Interpretativa do Pilão  
a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 

As placas presentes na trilha abordam temas gerais, com predominância daquelas que 
informam ao visitante o histórico de ocupação da área, os processos ecológicos com 
destaque para a sucessão ecológica, interações entre espécies e conservação de recursos 
naturais e pesquisa. No entanto, as placas precisam ser revistas, tendo em vista que a 
linguagem da maioria delas é muito técnica para o público. 

Além da interpretação presente nas placas a trilha possibilita diversas abordagens, 
dependendo do público guiado, do assunto que se deseja tratar e do tempo disponível para 
a visita. 

A trilha proporciona ao visitante uma visão representativa de todos os ambientes que 
compõem a RB, passando por áreas de antigas pastagens, eucaliptais e Mata Atlântica de 
baixada e de encosta, ambas em seus diversos estágios sucessionais. Com relação à fauna 
é possível observar diversas espécies de insetos, anfíbios e aves e, ocasionalmente, 
mamíferos como o mico-leão-dourado.  

Existem vários pontos que favorecem a interpretação de aspectos histórico-culturais da 
área, destacando-se: a antiga represa e sua tubulação construída para o abastecimento de 
água da então Fazenda União e o bambu balde retratando o uso antrópico anterior na área. 
Estes aspectos podem ser observados nas FOTOGRAFIAS 3.25 a 3.28. 

FOTOGRAFIA 3.25 – Mirante da Trilha do Pilão 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 
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FOTOGRAFIA 3.26 – Visão geral da antiga represa observando-se o bambu balde, em 
1º plano 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 3.27 – Tubulação para transporte de água 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 3.28 – Visão geral da antiga represa, ponto de referência para 
interpretação do patrimônio histórico-cultural e conservação de 
recursos hídricos 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

O trecho inicial da trilha está localizado em uma área de baixada, onde houve, no passado, 
atividade antrópica. As suas características podem ser observadas na FOTOGRAFIA 3.29, 
com predominância de espécies pioneiras, características de estágio inicial de regeneração 
florestal. 
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FOTOGRAFIA 3.29 – Início da trilha em área de baixada 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

Nas FOTOGRAFIAS 3.30 e 3.31 observa-se o início da passarela em madeira implantada 
sobre a área de brejo, e o detalhe da mesma. Esta melhoria facilitou muito a caminhada pelo 
leito, visto que é um ponto que permanece alagado e úmido durante a maioria do ano. 

FOTOGRAFIA 3.30 – Início da passarela em madeira sobre a área alagada 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 3.31 – Detalhe da passarela sobre a área alagada 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

Os pontos importantes para a interpretação estão destacados por placas. Entre eles 
destacam-se os que retratam a introdução de espécies exóticas em ambientes naturais, 
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como a palmeira imperial Roystonea oleraceae, os eucaliptos Eucalyptus sp. e o bambu 
balde Dendrocalamus giganteus. 

Nas FOTOGRAFIAS 3.32 a 3.35, podem ser observados estes pontos e uma placa 
interpretativa. 

Algumas destas espécies exóticas já se encontram integradas ao ecossistema natural, e 
muitas vezes servem de alimento ou abrigo para espécies da fauna. Este aspecto pode ser 
observado na FOTOGRAFIA 3.36. 

FOTOGRAFIA 3.32 – Presença de palmeira à margem do brejo 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 3.33 – Plantio de eucaliptos observado a esquerda da trilha 
interpretativa, com destaque para a presença do sub-bosque 
natural 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 
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FOTOGRAFIA 3.34 – Detalhe de placa interpretativa na Trilha do Pilão 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 3.35 – Ponto de interpretação sobre a presença do bambu balde com a 
placa de identificação 

CRÉDITO: Arquivo RB União 
FOTOGRAFIA 3.36 – Visão de um antigo Bananal 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 
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Nas FOTOGRAFIAS 3.37 e 3.38 (“a” e “b”) observam-se pontos importantes da trilha, com a 
presença de vegetação bem conservada que possibilitam maior chance de avistamento de 
mico-leão-dourado. 

FOTOGRAFIA 3.37 – Detalhe da trilha com vegetação bem conservada 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 3.38 – Presença de mico-leão-dourado em área da trilha com vegetação 
bem conservada 

a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 

Na área da Trilha estão presentes vários cursos d’água, como mostra a FOTOGRAFIA 3.39. 
Este componente é destacado na Educação Ambiental, visto que a RB tem um papel 
importante na conservação dos recursos hídricos locais. 

FOTOGRAFIA 3.39 – Curso d’água presente na trilha interpretativa 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 
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Na FOTOGRAFIA 3.40, nota-se o leito da trilha em bom estado de conservação o que 
proporciona uma boa caminhada. No entanto, em alguns pontos, há necessidade de 
implantação de corrimãos de segurança devido à inclinação de terreno. Em alguns destes 
pontos o leito já se encontra melhorado com a implantação de degraus de madeira, como 
pode ser observado na FOTOGRAFIA 3.41. 

FOTOGRAFIA 3.40 – Detalhe do leito da trilha, em bom estado de conservação 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 3.41 – Detalhe do leito da trilha, em local inclinado, melhorado com 
degraus de madeira 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

Não é realizado um monitoramento sistemático dos impactos causados pelo uso da trilha, 
nem um estudo sobre a sua capacidade de carga e suporte, como também não há uma 
avaliação da satisfação do público com relação ao percurso e às informações abordadas. 
Contudo, a equipe de Educação Ambiental da RB avalia periodicamente as atividades 
desenvolvidas na recepção de grupos na trilha, principalmente com relação ao aprendizado 
das informações transmitidas, aplicando questionários antes e depois de realizada a visita. 

Periodicamente é realizada a limpeza e manutenção da trilha, a qual é feita com 
acompanhamento de funcionários da Equipe de Educação Ambiental. Estes procedimentos 
têm como objetivo corrigir pequenos impactos gerados pela visitação e garantir a segurança 
dos visitantes. Para prevenir possíveis impactos, evita-se também receber grupos todos os 
dias e após incidência de chuvas. 
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3.7.1.6. – Relações públicas e divulgação 

Este item trata da participação da Reserva Biológica União em fóruns de discussão e 
eventos desenvolvidos na região da UC, tais como Comitês de Bacias, Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente, Conselhos de Unidades de Conservação, palestras em 
escolas, eventos culturais e comemorativos ligados à questão ambiental, bem como da sua 
divulgação. 

O trabalho de relações públicas visa a divulgação dos recursos, programas, benefícios e 
normas da Unidade de Conservação, além da captação de recursos. Segundo MILANO 
(1998), um bom trabalho de divulgação e de relações públicas possibilita a compatibilização 
dos objetivos gerais da Unidade de Conservação com aqueles de outros setores, como o 
turístico. 

A Reserva Biológica União participa de eventos desenvolvidos nos três municípios onde 
está inserida, principalmente nas comunidades do entorno. Normalmente, são eventos 
promovidos pelas prefeituras municipais, através das secretarias de meio ambiente e de 
educação, em datas comemorativas e nos aniversários dos municípios. Para realizar este 
trabalho, a RB produziu alguns materiais de divulgação, como folders, cartazes, banners, 
adesivos, cadernos, camisas e bonés. A Reserva elaborou também uma exposição 
itinerante com objetivo de divulgá-la nos municípios da sua região. 

Com relativa freqüência são veiculadas na mídia, principalmente a local, notícias e matérias 
sobre a Reserva, sobre o mico-leão-dourado e/ou eventos ocorridos, tais como incêndios, 
apreensões, eventos festivos e científicos, entre outros. 

A RB ainda não dispõe de um vídeo que contribua para sua divulgação e apoio às 
atividades educativas. 

O trabalho de divulgação dos resultados e informações geradas pelas pesquisas realizadas 
na RB, que podem ser muito úteis para a conservação da natureza, ainda é incipiente. 

A RB tem assento em vários fóruns de discussão de questões ambientais na região da UC, 
como também fora dela, como o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Rio das Ostras, 
Conselho Municipal de Meio Ambiente da Casimiro de Abreu, Consórcio da Bacia 
Hidrográfica do Rio Macaé e Lagoa Feia (MRA-5), Agenda 21 do Município de Macaé, 
Conselho Consultivo da APA da Bacia do Rio São João / Mico-leão-dourado, Conselho 
Consultivo das Unidades de Conservação Municipais de Rio das Ostras, Comitê 
Internacional para Manejo e Conservação dos Micos-leões e Conselho Gestor da 
Superintendência do IBAMA no Estado do Rio de Janeiro. 

A RB possui também seu próprio Conselho Consultivo, criado pela Portaria IBAMA nº 99, de 
06 de agosto de 2002, que reúne 17 instituições que atuam na região da UC. O Conselho 
tem participado ativamente da Gestão da Reserva, dando importantes contribuições ao seu 
manejo, através da criação de Câmaras Técnicas, acompanhamento da elaboração do 
Plano de Manejo e dos gastos financeiros da RB, além de contribuir para a divulgação da 
mesma. A Composição, o Regimento e a Portaria encontram-se em anexo a este PM. 

Conforme previsto no SNUC, quando existirem UCs próximas, justapostas ou sobrepostas, 
constituindo um mosaico, a sua gestão deverá ser feita de forma integrada e participativa. 
Desta forma, as RBs União e Poço das Antas e a APA da Bacia do Rio São João compõem 
claramente um mosaico. Embora este mosaico ainda não tenha sido constituido na forma da 
lei, as UCs vêm trabalhando em conjunto, com suas equipes integradas, atuando 
principalmente nas ações técnicas e de fiscalização. 
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A RB vem mantendo bom relacionamento com as instituições públicas, privadas e com a 
sociedade civil organizada da região, principalmente com aquelas relacionadas às questões 
ambientais, o que tem contribuído para o manejo e implementação da Unidade. 

3.7.2. – Atividades conflitantes e Impactos Ambientais Associados 

As Reservas Biológicas são Unidades de Conservação de Proteção Integral, que não 
permitem interferências humanas, que envolvam o consumo, a coleta, dano ou a destruição 
dos recursos naturais. Atividades desde tipo são incompatíveis com esta categoria de 
manejo e com seus objetivos de conservação. Como se verá mais adiante, há casos, na 
Reserva Biológica União, em que as atividades ou interferências já estavam na área antes 
de sua criação, tornando a situação um pouco mais complexa para gestão. 

A Reserva Biológica União é uma Unidade de Conservação localizada em uma área onde 
houve muitas interferências antrópicas na paisagem. O resultado disso foi a formação de 
“bolsões” excluídos dos limites da Reserva, através do seu Decreto de criação, mas 
inseridos fisicamente na área, que estão sendo tratados neste PM como Zona de 
Amortecimento. 

Segundo o Decreto de Criação da Reserva, todas as empresas e órgãos responsáveis pelas 
vias de circulação, edificações e instalações mencionadas acima, as concessionárias  e 
prestadoras de serviço, deverão desenvolver suas atividades em estrita observância à 
legislação ambiental e as normas específicas a serem estabelecidas pelo IBAMA, não 
podendo expandir as suas atividades nos trechos que interferirem diretamente com a 
Reserva Biológica União. 

Além destas infra-estruturas que geram impactos ambientais para a RB, ocorrem outras 
atividades ilegais, como a caça e a extração de recursos naturais, que estão descritas a 
seguir. 

3.7.2.1. – Caça e extração de recursos florestais 

A RB União está inserida em uma região onde a caça é uma prática cultural. Com o 
desenvolvimento dessa região, impulsionado pela atividade petrolífera, a caça passou a ter 
um cunho econômico para alguns indivíduos, mesmo sendo uma atividade ilegal. A RB 
União ainda não dispõe de equipe própria de fiscalização para coibir atividades lesivas ao 
meio ambiente. Para remediar esta situação a RB tem buscado auxílio junto à RB de Poço 
das Antas, à Polícia Federal de Macaé, à Guarda Municipal de Rio das Ostras e ao Batalhão 
de Polícia Florestal e do Meio Ambiente. Com o apoio dessas instituições a atividade de 
caça no interior da RB já foi reprimida várias vezes, tendo sido efetuadas prisões, 
apreensões de armas, petrechos para caça, animais abatidos e vivos, cães de caça, 
destruição de cevas, jiraus e acampamentos. As principais espécies apreciadas pelos 
caçadores são tatu, paca, cutia, capivara e porco-do-mato, além de pássaros canoros e 
ornamentais. 

PIRES (2003) faz uma análise preliminar dos efeitos da fragmentação florestal e da 
defaunação sobre a diversidade, predação e dispersão de palmeiras da Mata Atlântica 
considerando entre outras áreas as Reservas Biológicas de Poço das Antas e a União. A 
autora registra a presença de indícios de caçadores na Reserva Biológica União, mais 
especificamente, na estrada do Lavapé e nas trilhas do Exército e da Fogueira, esta última 
já desativada. 
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A RB por ter acesso ao seu interior facilitado pela existência de vias públicas (rodovia 
federal, estadual e municipal) e estar na paisagem, em uma condição de ilha de mata 
cercada por várias propriedades rurais, é muito vulnerável à entrada de caçadores, o que 
dificulta as ações de fiscalização. Os principais pontos de entrada de caçadores na Reserva 
são: 

 Estrada do Pico Alto. 

 Cambaxirra e Chuchu (no final da Estrada do Lava Pé). 

 Proximidades da Sub-estação de FURNAS. 

 Estrada da Macuca. 

 BR-101. 

A época seca parece ser a mais propícia para a caça, quando há escassez de água e de 
alimentos para os animais. 

Antes da criação da RB as comunidades do entorno utilizavam a então Fazenda União 
como fonte de recursos florestais, principalmente madeira para lenha, espécies de uso 
medicinal e ornamental, frutos e palmito, cuja exploração se intensificava na Semana Santa. 
Com a criação da UC esta prática foi erradicada, tendo sido registrada apenas uma 
ocorrência por extração de palmito, no ano de 2000. 

3.7.2.2. – Vegetação Introduzida 

A RB, por ter sido uma fazenda com objetivo de produção florestal, apresenta uma flora 
exótica significativa, com predominância de eucaliptais. Pela intensa atividade humana na 
área, inclusive com a presença de várias residências funcionais, foram também introduzidas 
espécies ornamentais, frutíferas e de arborização. Também pela existência da atividade 
pastoril exercida pela RFFSA, é marcante a presença de várias espécies de gramíneas. 

A situação destas espécies exóticas terá que ser objeto de estudos específicos para avaliar 
qual a indicação de manejo para cada espécie, tendo em vista que algumas podem estar 
integradas ao ambiente natural da RB, servindo de dieta alimentar, abrigo e reprodução para 
a fauna e histórico e paisagístico, como as palmeiras imperiais centenárias e o bambu balde 
presente na trilha interpretativa. 

Alguns trechos das estradas internas que cortam a vegetação da RB são margeadas por 
grande quantidade de eucaliptos. Em alguns destes talhões encontram-se sub-bosques 
naturais, em diferentes estágios de regeneração, conforme se observa nas FOTOGRAFIAS 
3.42 e 3.43. 
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FOTOGRAFIA 3.42 – Eucaliptos com sub-bosque, beirando um trecho da Estrada do 
Buracão 

 

FOTOGRAFIA 3.43 – Outra vista da Estrada do Buracão com grande quantidade de 
eucaliptos 

 

FOTOGRAFIA 3.44 – Estrada interna margeada por eucaliptos e cortada por dutos 

 

3.7.2.3. – Ferrovia Centro Atlântica 

A linha férrea, que atravessa os vales dos rios São João e Macaé na região da RB, foi 
construída no fim do século XIX pela companhia inglesa The Leopoldina Railway Company 
Limited. Seu traçado geral segue em paralelo a BR-101, apresentando pequenos 
afastamentos (PRIMO & VOLCKER, 2002). 
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Em 1950 o Governo brasileiro assumiu todos os encargos financeiros da Companhia Inglesa 
que passou ao domínio brasileiro e recebeu a denominação de Estrada de Ferro Leopoldina. 
Em 1957, através da Lei nº 3.115, foi criada a Rede Ferroviária Federal S/A. 

Em 1996 a malha ferroviária passou a ser administrada pela Ferrovia Centro Atlântica – 
FCA, uma concessionária do transporte ferroviário de cargas, que teve origem no processo 
de privatização da Rede Ferroviária Federal S.A. O arrendamento tem um prazo de 30 anos, 
a partir de 1996 e a área arrendada totaliza 107.327,35 m2 . 

A FCA é responsável pela operação de uma malha com 7.840 km de linhas, abrangendo os 
estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sergipe, Goiás, Bahia, São Paulo, 
além do Distrito Federal. Transporta álcool e derivados do petróleo, calcário, produtos 
siderúrgicos, soja, farelo de soja, cimento, bauxita, ferro gusa, clínquer, fosfato, cal e 
produtos petroquímicos (FCA, 2005). 

O trecho da ferrovia que corta a RB em cerca de 7,4Km, perfazendo uma área de 26,66 ha, 
faz a ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e Vitória, no Estado do Espírito Santo. 
Atualmente, opera com trânsito diário, transportando, no mínimo, 2 (duas) composições 
contendo produtos inflamáveis (gasolina e álcool), que são considerados carga perigosa 
pela legislação vigente. Estes produtos, em caso de acidente, podem provocar impactos de 
difícil mitigação e remediação de custo elevado. A presença da ferrovia é conflitante com a 
categoria de manejo e com os objetivos de criação da Reserva Biológica União. 

Na FOTOGRAFIA 3.45 (a, b, c) observa-se a área antropizada ao redor da ferrovia, com o 
predomínio de gramíneas e de pioneiras, em primeiro plano, e de eucaliptais, ao fundo. A 
alteração do ambiente, causada pela presença da ferrovia facilita a ocorrência e propagação 
de incêndios florestais e o atropelamento de animais. Além disso, a ferrovia transporta 
cargas perigosas, que representam um sério risco à Reserva e ao seu entorno. 

A administração da Reserva não possui o cronograma de operação dos trens com os 
horários e a natureza dos produtos transportados pela ferrovia, apenas alguns 
procedimentos de manutenção são comunicados à administração. A RB tem acompanhado 
as atividades de manutenção no trecho da ferrovia que a corta. 

Por determinação da RB, desde sua criação, não é mais permitida a capina química da faixa 
de domínio da ferrovia no trecho que a corta, tendo sido substituída por roçadas manuais. A 
linha férrea e sua faixa de domínio, se mantida sem vegetação, compõem uma importante 
barreira para a propagação de incêndios na RB, funcionando como aceiro ao longo da BR-
101. A manutenção das linhas, com troca de dormentes, é feita com maior regularidade 
neste trecho para diminuir o risco de acidentes. 

A Ferrovia Centro Atlântica S/A desenvolveu, em 1998, um Plano de Emergência para o 
Distrito Operacional de Campos, responsável pela administração do trecho que interfere 
com a RB, sem a participação do IBAMA. O mesmo encontra-se desatualizado, oferece 
apenas orientações gerais e, além disto, não define os procedimentos a serem adotados de 
forma clara e sistemática. As Unidades de Conservação constantes no Plano (RB União e 
RB Poço das Antas), localizadas na área de influência da ferrovia, estão com a 
denominação de sua categoria de manejo errada, bem como a sua localização. Pelos 
motivos mencionados pode-se afirmar que este plano não atende às necessidades de 
proteção da Reserva e do seu entorno dos impactos ambientais que podem ser causados 
pela presença da ferrovia. 

Além do plano de emergência e contingência a FCA/SA deverá ser submetida a um 
licenciamento corretivo. 
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FOTOGRAFIA 3.45 – Trecho da ferrovia sob concessão e administração da Ferrovia 
Centro Atlântica (FCA), paralela a Rodovia BR-101, cortando a 
Reserva 

a b 

c 

 

3.7.2.4. – Rodovia BR-101 

Embora se saiba que estradas e rodovias são limites desaconselháveis para as áreas 
protegidas, em muitas delas, verifica-se esta situação. Estradas e rodovias oferecem perigo 
de atropelamento aos animais silvestres, maior incidência de entrada de fogo e 
vulnerabilidade da Unidade a invasões (RODRIGUES et al. 2002). No caso da Reserva 
Biológica União, a Rodovia BR-101 corta a Reserva por cerca de 6,5 quilômetros, entre o 
km 182,5 e o km 189, perfazendo uma área de 52,34 ha. 

A Rodovia BR-101 estabelece a ligação da costa atlântica, desde Natal, no Estado do Rio 
Grande do Norte, até o Rio Grande do Sul. No Estado do Rio de Janeiro, tem início na divisa 
com o Estado do Espírito Santo, sendo que deste ponto até a ponte Rio-Niterói é conhecida 
como BR-101 norte. O trecho sul corresponde àquele que chega à divisa com o Estado de 
São Paulo, conhecido como Rio-Santos. 

A Rodovia é operada pelo Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes-DNIT, 
criado em junho de 2001, em substituição ao DNER, que foi extinto (PRIMO e VOLCKER, 
2002). 

RODRIGUES et al (2002) destacam a importância da redução do limite de velocidade, como 
uma ação mitigadora, em todo o trecho onde as estradas fazem limite com a Unidade de 
Conservação, visto que o excesso de velocidade é uma das principais causas de 
atropelamento de animais silvestres. A partir da identificação dos pontos críticos de uma 
rodovia, podem ser instalados meios de controle de velocidade, como radares e barreiras 
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eletrônicas ou obstáculos físicos como quebra-molas. Paralelamente, podem ser 
promovidas campanhas de educação voltadas para motoristas e para comunidades do 
entorno, com o auxílio de placas nas rodovias, uso de panfletos explicativos e outros 
instrumentos. 

Sua presença ameaça seriamente a UC, ao facilitar a ocorrência de incêndios florestais que 
se iniciam em sua faixa de domínio, ao provocar atropelamentos de fauna causados pelo 
intenso tráfego de veículos e pelo risco de acidentes com cargas tóxicas. Entretanto, o maior 
impacto da rodovia e também da ferrovia ainda é a fragmentação dos remanescentes 
florestais, e consequentemente a interrupção da conectividade da paisagem e a 
fragmentação da própria Reserva, que já possui uma área muito pequena. Essa 
fragmentação limita a disponibilidade de hábitat e o fluxo migratório da fauna e interfere na 
manutenção dos processos ecológicos naturais. 

Como resultado do monitoramento dos impactos da BR-101 na RB realizado pela Reserva, 
em 2001, foi montado um banco de dados com informações sobre atropelamentos de fauna 
silvestre. Os resultados mostraram que os atropelamentos ocorrem com uma freqüência alta 
nos trechos que a Rodovia intercepta a Reserva, com uma maior freqüência nos primeiros 
2,5km (sentido Rio de Janeiro - Vitória, ES). O levantamento se ateve apenas a aves, 
cobras e mamíferos, sendo que as aves tiveram uma maior incidência de atropelamentos, 
seguidas por mamíferos e cobras. 

Desde 2000 a RB vem monitorando também o impacto da BR-101 com relação aos 
incêndios. Os resultados obtidos mostram que 48% dos focos que atingiram a Reserva 
tiveram seu inicio as margens da BR-101. Isso ocorre principalmente devido à presença de 
andarilhos, de motoristas negligentes, pela falta de sinalização e principalmente pela 
ausência de manutenção da faixa de domínio da BR-101, que se encontra, na maior parte 
do tempo, coberta por gramíneas, formando um ambiente propício para a propagação rápida 
do fogo (PEIXOTO & COSTA Jr, 2004). 

Tomando-se como referência a direção Rio de Janeiro – Vitória, pôde-se observar que o 
trecho central da BR-101, onde está localizada a sede da RB, apresenta maior ocorrência 
de incêndios (43%). Além disso, nos trechos inicial e final da Reserva não houve diferença 
entre os lados da BR-101 com relação à ocorrência de incêndios, já no trecho central o lado 
direito apresentou ocorrência maior do que o lado esquerdo. Isso deve ter ocorrido 
principalmente em função da declividade do terreno, uma vez que o trecho do lado direito da 
BR-101 é plano, apresentando-se coberto por gramíneas. Já o lado esquerdo apresenta 
declividade maior, normalmente onde houve corte para construção da estrada, com 
conseqüentemente exposição do solo, encontrando-se com menos vegetação e, por 
conseguinte pouco material combustível. Isso sugere que a manutenção da faixa de domínio 
da BR-101 deve ser mais intensa no trecho central e do lado direito, onde a ocorrência de 
incêndios é maior, aumentando também o risco de acidentes pela perda de visibilidade. 

Com base nos dados de monitoramento e visando mitigar os impactos da BR-101, 
principalmente com relação aos incêndios, o Ministério Público Federal, atendendo 
solicitação da RB, determinou que o DNIT mantivesse sob controle a vegetação existente na 
faixa de domínio da rodovia. Este monitoramento serviu também para definir os pontos de 
instalação de placas de sinalização ao longo da BR-101. 

Além disso, a BR-101, de forma geral, é uma fonte potencial de contaminação por 
hidrocarbonetos (óleo diesel, gasolina e lubrificantes), carreados para o interior da RB pelas 
águas pluviais, liberados por veículos em mau estado de conservação que trafegam pela 
rodovia ou quando ocorrem acidentes com conseqüente derramamento destes produtos. 
Um ponto crítico de contaminação com hidrocarbonetos ocorre às margens da BR-101, na 
altura do km 184,3, onde se registra um elevado número de acidentes FIGURA 3.6. Essa 
área contaminada por hidrocarbonetos dista da 1ª falha geologica 416 m, e da 2ª falha 
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1319,7m, conforme pode ser observado no Mapa Temático das Falhas Geológicas e das 
Áreas Contaminadas, e deve também merecer melhor avaliação da contaminação. 

Ainda não foi desenvolvido pelo DNIT um plano de ação ou de emergência para a BR-101, 
no trecho que compreende a área de influência da RB União, assim como não existe por 
parte dessa instituição a manutenção rotineira dessa faixa de domínio da rodovia. 

É importante que sejam feitas, pelo IBAMA, propostas para mitigação dos impactos gerados 
pela BR-101, principalmente no que se refere à ocorrência de incêndios, atropelamento de 
animais silvestres e acidentes com cargas perigosas e além disso deverá ser exigido um 
licenciamento corretivo da Rodovia. 

FOTOGRAFIA 3.46 – Rodovia BR-101 cortando a Reserva, com presença de 
gramíneas, eucaliptais e linhas de transmissão 

 

A FOTOGRAFIA 3.47 mostra um aspecto da vegetação da Reserva, visto da BR-101. Nota-
se claramente a distinção entre os ambientes no limite da Reserva com a Rodovia. 

FOTOGRAFIA 3.47 – Vegetação da Reserva, vista da Rodovia BR-101 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

3.7.2.5. – Linhas de transmissão e distribuição de Energia Elétrica 

A Reserva é cortada por seis linhas de transmissão de energia elétrica, sendo três 
pertencentes a FURNAS Centrais Elétricas e três pertencentes a AMPLA Energia e Serviços 
S.A. Duas linhas de FURNAS (ADMH 1 e ADMH 2) estão dispostas paralelamente formando 
uma única faixa de domínio com 60 m de largura e aproximadamente 5,3km de 
comprimento; a outra (RLMG) possui 30m de largura e 4,2km de comprimento. As três 
linhas da AMPLA têm faixa de domínio de 30 m cada uma e comprimentos de 3,5km 
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(Macabú - Rocha Leão), 1,0km (Rocha Leão Furnas – Rocha Leão Ampla) e 1,7km (Rocha 
Leão – Araruama). 

A área ocupada pelas faixas de domínio das linhas de transmissão de energia elétrica das 
duas empresas, dentro da RB, totaliza 113,54 ha. As faixas de domínio destes 
empreendimentos se encontram em situações ambientais diversificadas, necessitando de 
ações específicas para a mitigação dos impactos ocorrentes.  

Fazendo parte deste sistema e com objetivo de seccionar as linhas de transmissão, foi 
construída, no ano de 1962, uma sub-estação de energia elétrica pertencente a FURNAS 
Centrais Elétricas que, como as linhas de transmissão, constitui um bolsão no interior da 
RB. A Sub-estação ocupa uma área de 14,89 ha e gera alguns impactos à RB. É necessário 
verificar o grau de risco que esta representa para o meio ambiente e a existência de um 
plano de contingência. 

A presença das linhas de transmissão de energia causa sérios impactos a esta UC, entre os 
quais se destacam: 

• Fragmentação da mata, com conseqüente aumento do efeito de borda. 

• Formação de barreiras ao livre deslocamento da fauna silvestre. 

• Colonização das faixas de domínio por gramíneas invasoras, aumentando a 
susceptibilidade e a propagação dos incêndios florestais. 

• Entrada de espécies invasoras em outras áreas. 

• O combate a incêndios com a utilização da água torna-se altamente arriscado. 

• A manutenção das linhas faz com que os funcionários da Reserva tenham que fiscalizar 
as empresas contratadas para execução dos serviços, deslocando-se de suas atividades 
primárias. O trânsito de veículos e a circulação de profissionais estranhos ao IBAMA 
podem causar danos se não tiverem o treinamento ambiental adequado, no que tange às 
restrições de atividades e objetivos de uma Reserva Biológica. 

• Risco de incêndio por curto circuito. 

Para a construção e manutenção do sistema de transmissão de energia elétrica, instalado 
antes da criação da RB, foi necessário a abertura de várias estradas de acesso às torres 
das linhas de transmissão. Estas torres têm baixa estatura quando comparadas às linhas 
atualmente instaladas em áreas protegidas, o que faz com que os cabos passem a uma 
pequena distância do solo. Antes da criação da Reserva, as faixas de domínio sofriam 
anualmente o corte raso em toda sua extensão, o que impedia a regeneração florestal e 
causava a fragmentação da mata. 

Em 2000, foi realizado um trabalho em conjunto entre a RB e FURNAS, no qual foram 
identificadas diversas áreas sob as linhas de transmissão em que o controle da vegetação 
não era necessário tendo em vista que, devido a algumas torres estarem localizadas em 
topos de morros, os cabos condutores de energia estavam a uma altura suficiente, o que 
possibilitava a recuperação da vegetação florestal nativa, sem colocar em risco o sistema de 
transmissão. Assim, a área total roçada diminuiu de cerca de 44,2 hectares para 26,5 
hectares, o que representou uma diminuição do corte da vegetação em 40%. 

Em 2003, foi criada uma Câmara Técnica no CONCRUNI, com o objetivo de “analisar e 
propor soluções para os impactos causados pelas linhas de transmissão de energia elétrica 
que atravessam a RB União” (PEIXOTO e COSTA Jr., 2002). A partir disto, foram realizadas 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 3 – Análise da UC 
 

 
 Maio / 2008 E3-112 

novas vistorias conjuntas entre técnicos do IBAMA, AMPLA e FURNAS, com o objetivo de 
identificar as áreas sob as linhas de transmissão onde o roço não seria mais necessário, 
como também identificar novas áreas onde fosse possível permitir o crescimento da 
vegetação até um determinado limite de segurança, sendo realizado apenas o corte seletivo 
das ávores que ultrapassassem este limite. Com este trabalho, a área que sofria intervenção 
de roçada total diminuiu para 14,2ha nas faixas de domínio de FURNAS, o que corresponde 
a 32% da área total anteriormente impactada. Por sua vez, a AMPLA se comprometeu a não 
roçar nenhuma área em sua faixa de domínio (além da base das torres), fazendo apenas o 
corte seletivo das árvores que chegassem a 2,5 m dos cabos condutores, gerando um 
ganho de 18,6ha de mata regenerada na RB. 

Assim, desde 2003, de um total de 113,54 hectares utilizados como faixa de domínio das 
linhas de transmissão de FURNAS e da AMPLA, está sendo permitida a regeneração 
florestal em 48,6 hectares, caracterizando um ganho total de 77% de áreas das faixas de 
domínio no interior da RB. A regeneração destas áreas possibilita em várias locais a 
conectividade entre os fragmentos florestais, permite a livre circulação da fauna silvestre, 
diminui o efeito de borda e o risco de incêndio, além de diminuir o custo de manutenção do 
sistema pelas empresas. 

Ainda não foi desenvolvido por FURNAS e AMPLA um plano de ação ou de emergência 
para as linhas de transmissão, no trecho que compreende a ZA da RB União e o IBAMA 
ainda não solicitou o licenciamento corretivo. 

A FOTOGRAFIA 3.48 mostra área da Reserva, vista da Rodovia BR-101, com destaque 
para linhas de transmissão e o aspecto da paisagem antropizada. 

FOTOGRAFIA 3.48 – Linhas de transmissão de energia elétrica na Reserva Biológica 
União, vistos da Rodovia BR-101, próximo a entrada da Sede  

 

3.7.2.6. – Dutos 

A faixa de dutos de propriedade da PETROBRAS corta a Reserva em cerca de 6,5 km de 
extensão e compreende dois gasodutos (GASDUC I e II), um oleoduto (OSDUC I) e um 
cabo de fibra óptica, dispostos em uma faixa de 20m de largura ocupando uma área de 
11,66 ha. Sua implantação data da década de 80, quando foram instalados dutos 
subterrâneos para transporte de materiais combustíveis provenientes da bacia petrolífera de 
Campos. 

Com o objetivo de se propor soluções para os possíveis impactos causados pelos dutos e 
regularizar a sua operação, faz-se necessário que o IBAMA solicite o licenciamento corretivo 
dos mesmos. 
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A presença dos dutos causa sérios impactos a esta UC, entre os quais se destacam: 

• Fragmentação da mata, com conseqüente aumento do efeito de borda. 

• Formação de barreiras ao livre deslocamento da fauna silvestre. 

• Colonização das faixas de domínio por gramíneas invasoras, aumentando a 
susceptibilidade  e a propagação dos incêndios florestais. 

• Entrada de espécies invasoras em outras áreas. 

• A manutenção dos dutos faz com que os funcionários da Reserva tenham que orientar e 
fiscalizar as empresas contratadas para execução dos serviços, deslocando-se de suas 
atividades primárias. O trânsito de veículos e a circulação de profissionais estranhos ao 
IBAMA podem causar danos se não tiverem o treinamento ambiental adequado, no que 
tange as restrições de atividades e objetivos de uma Reserva Biológica. 

• Risco de vazamentos de óleo e gás. 

• Erosão do solo. 

Segundo RODRIGUES (2004) ainda são encontrados indícios de terraplenagem ao longo da 
faixa de domínio, seja para redução da declividade do terreno ou mesmo para possíveis 
manobras do maquinário utilizado na ocasião da implantação do sistema. Este mesmo autor 
relata a existência de valas transversais à faixa de domínio dos dutos que foram criadas 
para controlar a erosão, sendo que estas levaram à ocorrência de erosões na mata 
adjacente. 

Os procedimentos de manutenção dos dutos compreendem a roçada total da faixa de 
domínio, mantendo a cobertura vegetal graminóide, a fim de evitar possíveis danos aos 
dutos devido ao crescimento das raízes dos vegetais de maior porte, a verificação de 
corrosão nos dutos e contenção de erosão. 

A FOTOGRAFIA 3.49 mostra a fragmentação da mata causada pela manutenção da faixa 
de domínio dos dutos. 

FOTOGRAFIA 3.49 – Fragmentação da floresta causada pela área de servidão dos 
dutos 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 
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FOTOGRAFIA 3.50 – Rodovia BR 101, curva considerada, mostrando materiais 
derramados por acidentes 

 

FOTOGRAFIA 3.51 – Vista do Trilho da Ferrovia Centro Atlântica em área de turfa 

 

FOTOGRAFIA 3.52 – Detalhe dos dormentes da ferrovia, comprovando a falta de 
manutenção 
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FOTOGRAFIA 3.53 – Detalhe da faixa dos dutos da PETROBRAS próximos à sede da 
RB 

 

FOTOGRAFIA 3.54 – Detalhe de torre de transmissão próxima ao limite da RB, com 
subestação ao fundo 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 3.55 – Torres de transmissão de FURNAS, beirando a Estrada do 
Buracão 
a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 
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3.7.2.7. – Áreas contaminadas por creosoto 

A Leopoldina Railway Company Limited S/A atuou na área desde o ano de 1940 e a RFFSA, 
ao assumir o controle desta ferrovia, manteve na então Fazenda União, como principal 
atividade, a produção e tratamento de dormentes para uso em sua malha ferroviária. 

Para tanto, foi instalada uma estrutura, chamada de Pátio Ferroviário, composta de usina de 
tratamento de dormentes – UTD, galpão para oficina mecânica, galpão para depósito, casa 
de força, escritório e uma área destinada ao armazenamento dos dormentes, pré e pós 
imunização. O Pátio Ferroviário ocupa uma área de 4,32 ha, pertencente à RFFSA e é um 
um bolsão de ZA no interior da RB.  

Toda a área do pátio possui solo compactado e coberto de cascalho sendo, portanto de 
difícil recuperação ambiental. 

Para conferir maior durabilidade aos dormentes foi instalada em 1964 uma usina de 
tratamento de madeira que recebeu o nome de Engenheiro Hugo Motta, superintendente da 
RFFSA. O processo de tratamento dos dormentes consistia na injeçao de produto químico 
creosoto a alta pressão através de autoclave. O creosoto, segundo a SANIPLAN (2002), é 
um produto derivado da destilação do alcatrão de hulha, composto principalmente de 
hidrocarbonetos aromáticos, sólidos e líquidos, ácidos e bases de alcatrão. Caracteriza-se 
por sua cor escura, odor pronunciado e uma viscosidade elevada à temperatura ambiente. 
Possui ação inseticida, fungicida, sendo quimicamente muito estável. Cabe ressaltar que o 
creosoto pode causar efeitos adversos à saúde humana e ao meio ambiente. 

Em 1996, com o processo de privatização da RFFSA, a atividade industrial foi paralisada e a 
Usina de Tratamento de Dormentes (UTD) desativada. Em 1998, já criada a RB União, a 
UTD foi vendida e todos seus equipamentos foram retirados da área do pátio ferroviário, 
deixando um alto passivo ambiental caracterizado pela contaminação do solo, da água e 
pela permanência de cerca de 650.000 litros de creosoto armazenados em um tanque semi-
enterrado, em deterioração, medindo 9 metros de largura, 18 m de comprimento e 3,5 m de 
profundidade. 

A FOTOGRAFIA 3.56 ilustra algumas etapas da desativação da Usina de Tratamento de 
Dormentes. 

FOTOGRAFIA 3.56 – Desativação da Usina de Tratamento de Dormentes. (a) retirada 
do Tanque; (b) retirada da autoclave 
a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 

Em 1998 a área industrial foi destivada, deixando um alto passivo ambiental. Na 
FOTOGRAFIA 3.57 tem-se uma visão aérea do pátio ferroviário, que atualmente faz parte 
da Zona de Amortecimento da RB. 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 3 – Análise da UC 
 

 
 Maio / 2008 E3-117 

FOTOGRAFIA 3.57 – Fotografia aérea de área do Pátio Ferroviário, coordenadas: UTM 
SAD 69 – 805038 N – 7517029 E 

 

Desde 1998 a administração da RB vinha envidando esforços, junto a RFFSA, para a 
retirada do creosoto armazenado no tanque devido ao risco que ele apresentava para o 
meio ambiente da RB, bem como da bacia do rio Macaé. Já em 2000 a RFFSA contratou a 
empresa SANIPLAN Engenharia e Administração de Resíduos para avaliar a destinação 
final de resíduos contaminados com creosoto bem como o passivo ambiental deixado pela 
RFFSA na área. O relatório produzido pela referida empresa mostrou que o líquido (creosoto 
misturado em água) contido no tanque de armazenamento estava totalmente contaminado, 
oferecendo riscos à saúde humana e ao meio ambiente, não podendo ser descartado sem 
sofrer o devido tratamento. 

Em 2001, a pedido da administração da RB, o Ministério Público Federal instaurou 
procedimento administrativo (Processo SOTC nº.1.30.005.000006/2001-31, Procuradoria da 
República no Município de Niterói) determinando que a RFFSA neutralizasse o seu passivo 
ambiental e mitigasse os danos gerados. 

Em 2002 a RFFSA, responsável pela área, firmou acordo com a Procuradoria da República 
(PR) para a neutralização deste passivo e conseqüentemente mitigação dos danos. 

O contrato nº.02/2002 de 29/02/2002, assinado pela empresa SANIPLAN com a RFFSA,  
para cumprir o acordo foi firmado com a PR. 

Em 2002, houve a retirada do produto químico armazenado no tanque e a raspagem do 
produto cristalizado existente na superfície do solo e em alguns locais houve a remoção do 
solo na espessura média de 25cm, conforme demonstram as fotos anexas ao processo. 

Todo este material retirado (borra de creosoto contido em dois tanques menores e solo 
contaminado) foi encaminhado à empresa AMBIÊNCIA Engenharia de Recursos Ambientais 
para descarte em forno de cimenteira (clinquer), conforme Manifesto de Resíduos Industriais 
da FEEMA, de nºs 2684 e 2685 de 05/07/2000 acondicionados em 98 tambores de 200 litros 
cada. 

O Relatório Final de Atividades da empresa SANIPLAN intitulado “Destinação Final de 
Resíduos Contaminados com Creosoto / Avaliação de Passivo Ambiental” não contemplou 
uma investigação hidrogeológica, geotécnica e de solos para identificar a extensão espacial 
e os níveis de contaminação do solo e das águas, tanto superficiais como subterrâneas, 
portanto não houve uma avaliação correta deste passivo ambiental. 

Para a retirada dos 650m3 de propduto armazenado no tanque semi-enterrado, foi 
contradada a empresa PELTRON Indústria e Comércio LTDA. Inicialmente a água que 
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cobria a borra foi tratada empregando-se o processo de “eletrofloculação autocontrolada e 
adsorção em carvão ativado”, e descartada a porópria área. 

O papel do carvão ativado, neste processo, é remover o odor e parte da matéria orgânica, 
por não ser seletivo o poluente não é destruído e sim transferido de fase, impregnando o 
carvão de uma carga maior de contaminantes e não apenas com concentrações baixas 
provenientes do odor. O valor de DQO a ser obtido ao final do processo foi subestimado 
conforme folhas 68/69 do processo. No relatório não consta qual foi à destinação final do 
carvão ativado. 

No laudo de análise desta água, fornecido pela FEEMA conforme folha 43 do processo, 
todos os parâmetros ultrapassavam os limites preconizados pela resolução CONAMA 
(357/05), conforme demonstra o QUADRO 3.37, e não há registro de que o efluente 
descartado satisfez os padrões de qualidade compatíveis com o corpo receptor. 

QUADRO 3.37 – Comparativo parâmetros das amostras de água antes do descarte x 
CONAMA 

AMOSTRAS 
PARÂMETROS 1 A 1 B 2 A 2 B 3 A 3 B CONAMA 

357/05 
DBO (mg/l) 80 55 65 60 50 40 5 
DQO (mg/l) 260 240 220 270 200 190 6 
Fenóis (mg/l) 0,050 0,060 0,050 0,045 0,020 0,090 0,001 
Cádmio (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,001 
Níquel (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,025 
Mercúrio (µg/l) 9 7 3,5 2,5 <0,10 <0,10 0,0002 
Antraceno (µg/l) <2 <2 <2 <2 <2 <2 0,05 (a) 
Fenantreno (µg/l) <2 <2 <2 <2 <2 <2 0,05 (a) 
Benzo(a)Pireno (µg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 (a) 
Pireno (µg/l) <2 <2 <2 <2 <2 <2 0,05 (a) 
Benzo(a)Antraceno (µg/l)  <2 <2 <2 <2 <2 <2 0,05 (a) 
Naftaleno (mg/l) 0,62 0,70 0,30 0,61 0,75 <2 (b) 

LEGENDA: (a) - O limite máximo para locais onde haja pesca ou cultivo de organismos para consumo é de 
0,018 (µg/l). 

 (b) - Substancias que comuniquem gosto ou odor, devem estar virtualmente ausentes Art.14 

Os 229 m3 de creosoto restantes no tanque semi-enterrado foram encaminhados para a 
indústria RECIBRAS B3 – Reciclagem e Comércio de Óleo LTDA para disposição final e o 
tanque, após descontaminação, foi preenchido com solo de empréstimo. 

Todo esse processo de remediação do passivo ambiental da RFFSA foi licenciado pela 
FEEMA e acompanhado pela FEEMA e pelo IBAMA (Processo 02022.001387/01-88). 

As áreas potencialmente contaminadas (AP), com suspeita de contaminação (AS) e 
contaminadas (AC), segundo critérios de contaminação do Passivo Ambiental, equivalem a 
aproximadamente 5,92 ha, e podem ser descritas da seguinte forma: 

A Área Potenciamente contaminada – AP se encontra no exato local de operação da usina 
de tratamento de dormente, conforme se observa nas FOTOGRAFIAS 3.58 e 3.59. 
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FOTOGRAFIA 3.58 – Casa de Força e local do tanque de creosoto (AP) 

 

FOTOGRAFIA 3.59 – Antiga autoclave de tratamento de dormentes com creosoto (AP) 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

A Área Suspeita de Contaminação – AS está localizada no lago próximo à residência 
funcional destinada à chefia da RB.  Este lago pode ser observado na FOTOGRAFIA 3.60. 

FOTOGRAFIA 3.60 – Lago próximo a residência funcional destinada à chefia da RB 
da Reserva 

 

Além das áreas descritas acima, existe outra área, detectada pela equipe técnica do Plano 
de Manejo, com suspeita de contaminação. Esta área se localiza na várzea, que pode ser 
observada na FOTOGRAFIA 3.61, próxima da Casa cedida para apoiar as atividades de 
pesquisa da AMLD. 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 3 – Análise da UC 
 

 
 Maio / 2008 E3-120 

FOTOGRAFIA 3.61 – Vista da várzea localizada atrás da Casa cedida para apoiar as 
atividades de pesquisa da AMLD 

 

A Área Contaminada - AC se localiza junto ao poço manilhado, que pode ser observado na 
FOTOGRAFIA 3.62, próximo a uma área de brejo, abaixo da antiga UTD, cujas 
coordenadas são: Projeção UTM, Datum SAD 69, 23K 805015E e 7517164N. Este poço 
possui aproximadamente 1 m de diâmetro por 6 m de profundidade. Recentemente, após o 
esgotamento da água, na tentativa de reativação do poço com reposição de água vinda do 
lençol freático, o responsável pelo trabalho, antigo funcionário da RFFSA, ainda residente na 
Reserva, Sr. Manoel Isaltino, relatou caráter oleoso da água com existência de forte cheiro, 
sem maiores descrições. Esses fatos demonstram que o passivo ambiental ainda persiste 
na RB União, havendo necessidade de elaboração e implementação de um projeto 
específico para resolver em definitivo este problema. 

FOTOGRAFIA 3.62 – Poço manilhado 

 

Nesta área, também está localizado o Poço de Monitoramento da água subterrânea, 
instalado pela empresa SANIPLAN, em 2002. Este poço possui 15 cm de diâmetro, e 7,10 m 
de profundidade, com um tubo piezométrico de 5 cm de diâmetro, e 6,15 m de profundidade, 
conforme se observa na FOTOGRAFIA 3.63. Este poço está situado nas coordenadas UTM 
SAD 69 805015 N – 7517164 E. 
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FOTOGRAFIA 3.63 – Poço de monitoramento e do tubo piezométrico (AC) 

 

Este poço foi construido pela empresa SANIPLAN, entre agosto e setembro/2002, e na sua 
execução, conforme consta às folhas 208 a 217, apuraram que: 

1. No 0,17 m superficiais, o solo é de cor castanha, argilo-arenoso, com freqüentes raízes; 

2. Entre 0,17m a 1,00 m, o solo é de cor cinza, argiloso-arenoso; 

3. De 1,00m a 3,00 m, o solo é cinza-claro com manchas castanho-avermelhadas, 
possuindo muita sericita e algum caulim, grãos de quartzo, untuoso ao tato; 

4. Nível estático da água a 3,00 m; 

5. De 3,00 m a 4,00 m, solo cinza-claro com manchas castanho-avermelhadas, com muita 
sericita e pouco caulim, grãos de quartzo, untuoso ao tato. Forte cheiro de creosoto; 

6. De 4,00 a 7,10m, solo cinza com manchas castanho-avermelhadas, muita sericita 
brilhante, untuoso ao tato pequenas intercalações de quartzo e caulim com pouca 
sericita, cor branca. 

O risco de contaminação é potencializado pela existência de duas falhas geológicas que 
cortam a área da Reserva, no sentido Sul-Norte. Se estas falhas fossem de pequena 
extensão e dentro dos limites da própria Reserva, teriam menor significado hidrogeológico, 
porém a 1ª falha tem uma extensão total de 50,1 km, e a 2ª falha a extensão de 28,6 km, se 
aproximando da confluência dos rios Macaé e São Pedro, tendo, portanto maior significado 
hidrogeológico, podendo permitir a rápida e maior dispersão destes contaminantes. 

No Mapa Temático das Falhas Geológicas, FIGURA 3.6, podem ser observadas as falhas 
geológicas, sua localização e sua extensão total, bem como a distância entre elas e as 
áreas contaminadas. 

No período entre 1994 a 2005, o deflúvio médio anual gerado pela precipitação 
pluviométrica, entre os meses de outubro a março e que transitou nesta área equivale a 
214.968,6 m3, transportando contaminantes, através da microbacia hidrográfica da Reserva, 
e consequentemente pela bacia do Rio Macaé. 

A contaminação potencializada pelas falhas pode alcançar aqüíferos importantes, como o 
Aqüífero São Tomé I, São Tomé II e Aqüífero Alúvio-Lacustre do Rio Macaé, BARRETO, A. 
B. C et al, (2000). O Aqüífero São Tomé I está localizado na parte central da porção emersa 
da Bacia de Campos no sentido NE-SW, com 380 km2, o Aqüífero São Tomé II está 
localizado na parte leste da porção emersa da Bacia de Campos, abrangendo uma área 
aproximada de 910 km2. 
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Os Aqüíferos São Tomé I e II são caracterizados por arenitos avermelhados, lateríticos com 
argilas cálcicas, sobre arenitos consolidados, recobertos por sedimentos quaternários, são 
aqüíferos confinados sobrepostos ao embasamento cristalino e fortemente afetados por 
falhas normais. O primeiro, com espessura de até 160 m, permeabilidade de 1,50 m/dia, 
transmissibilidade média de 100 m2/dia, capacidade especifica média 0,50 m3h/m, águas 
ferruginosas com 500 a 1800 mg/l. O Aqüífero São Tomé II, como uma espessura de 230 m, 
permeabilidade de 1,40 m/dia, transmissibilidade de 110m2/dia, capacidade especifica média 
de 2,35 m3/h/m e águas ferruginosas entre 200 e 600 mg/l. 

O Aqüífero Alúvio-Lacustre do Rio Macaé, tem importância hidrológica local, a captação em 
geral é feita por poços rasos, cacimbas ou poços escavados com ponteiras, e poços 
tubulares. Caracterizado por areias e argilas intercaladas com matéria orgânica, aqüífero 
livre, sobreposto tanto ao embasamento cristalino quando a sedimentos mais antigos, com 
espessura de 20 m, podendo atingir espessura de até 100 m, como no aluvião do Rio 
Macaé, e vazões de até 10 m3/h, águas normalmente de boa qualidade e levemente 
ferruginosa. 

Na FIGURA 3.7, observam-se as falhas geológicas e, em destaque, os pontos considerados 
como Área Contaminada (AC), Área Potencialmente contaminada (AP) e Área com Suspeita 
de Contaminação (AS). Verifica-se que a distância da Área Contaminada (AC) por creosoto 
a uma das falhas geológicas é de aproximadamente 1.336m e da segunda de 2.093m. 
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FIGURA 3.6 – Mapa Temático das Falhas Geológicas 
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FIGURA 3.7 – Mapa Temático das Falhas Geológicas e das Áreas Contaminadas 
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O projeto Rio de Janeiro (2001), através da SERLA, inventariou os poços existentes na 
área, e que levam os números 251, 273 e 291 e 401. O mais significativo é o existente na 
localidade de Rocha Leão, identificado com o número 401, em aqüífero de sedimento, com 
profundidade igual a 43,7 m, e vazão de 5,5 m3/h, localizado praticamente sobre a falha 
geológica, que pode ter sido contaminado pelo creosoto, por hidrocarbonetos e esgoto 
doméstico. Na FIGURA 3.8, podem ser visualizadas falhas geológicas e a localização de 
poços. 

FIGURA 3.8 – Localização dos poços existentes na região 

 

FONTE: Projeto Rio de Janeiro (2001) 

No Levantamento Geoquímico do Estado do Rio de Janeiro, segundo CUNHA et al.(2000) 
os níveis de cádmio (Cd), zinco (Zn), e flúor (F) encontrados na água e sedimentos de 
corrente, do Rio Macaé, classificado como Classe 2, próximo a sua junção com o seu 
tributário Rio São Pedro, apresentaram valores bem acima do determinado pela resolução 
CONAMA nº. 357 Art. nº14 e 15 (17/3/2005), para esta classe de águas, e podendo ter sua 
origem nas áreas contaminadas da Reserva, conforme demonstra o QUADRO 3.38 a seguir. 

QUADRO 3.38 –  Anomalias em amostras de água e de sedimento, Rio Macaé 
Elemento 
químico Meio Amostrado Ponto com 

Altos teores Concentração pH Limiar 

Zinco (Zn) 
e 

Flúor (F) 

Água 
superficial e 
sedimentos 

Macaé 
 

São Pedro 

121 ppm 
 

953 ppm 
6,7 

70 ppm 
 
- 

Cádmio (Cd) Água e 
sedimentos idem 0,006 mg/L - 0,001mg/L 

FONTE: Projeto Rio de Janeiro (2001) 

Na FIGURA 3.9 apresentam-se os locais de coleta das amostras, de água e sedimentos, 
realizados no levantamento Geoquímico do Estado do Rio de Janeiro. 
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FIGURA 3.9 –  Locais de coleta das amostras 

 
FONTE: Projeto Rio de Janeiro (modificado) 

Estes elementos metálicos, cádmio e zinco, têm como origem efluentes industriais 
(metalúrgica, galvanoplastia, mineradora, cortumes, tratamento químico de madeira e 
fertilizantes) e, como foram detectados neste local, são um alerta e um forte indício de que a 
fonte contaminadora pode ser a área contaminada da RB União e, portanto, este fato 
merece uma investigação criteriosa. Informações complementarem se encontram em anexo 
ao PM. Neste documento foi utilizado o cálculo do deflúvio nas áreas contaminadas pela 
equação desenvolvida por PEDRAZZI, 2002, para bacias hidrográficas. 

 

3.8. – Aspectos Institucionais da Reserva Biológica União 

3.8.1. – Pessoal 

Desde a promulgação da Lei no 10.410, de 11 de janeiro de 2002, os cargos do quadro 
efetivo do IBAMA (níveis superior e médio) passaram a denominar-se Analista Ambiental, 
Analista Administrativo, Técnico Ambiental, Técnico Administrativo e Auxiliar Administrativo. 
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Atualmente, o quadro de pessoal da Reserva Biológica União é insuficiente e não compõe 
uma equipe mínima para o desenvolvimento e/ou fortalecimento de todas as atividades 
necessárias. Faltam recursos humanos para Educação Ambiental, para a fiscalização, 
prevenção e combate a incêndios, acompanhamento de pesquisas, e administração. Além 
disto, mesmo os serviços que devem ser feitos mediante contratação, como vigilância e 
limpeza, não têm sido realizados regularmente. 

Dentre os servidores do IBAMA lotados atualmente na Reserva encontram-se 04 (quatro) 
Analistas Ambientais, incluindo o Chefe, e 01 (um) Técnico Administrativo. 

O QUADRO 3.39 mostra a relação dos funcionários lotados na Reserva Biológica União, em 
dezembro de 2006. 

QUADRO 3.39 – Relação de funcionários do IBAMA lotados na Reserva Biológica 
União; seu tempo de serviço público total e no IBAMA; idade; 
escolaridade; cargo e função 

Tempo de 
serviço 
público Nome 

Ibama Total 

Idade Escolaridade Cargo Função 

Carlos Lamartine 
Torres Mello 29 29 50 

3º grau 
Biólogo, com 
especialização em 
Avaliação de Estudos de 
Impacto Ambiental  

Analista 
Ambiental  

Reponsável pelo 
geoprocessamento. 
Realiza fiscalização, 
vistorias e análise de 
processos 

Gustavo Luna 
Peixoto 4 4 30 

3º grau 
Engenheiro Florestal, com 
mestrado em Engenharia 
Florestal 

Analista 
Ambiental 

Chefe substituto; gerente 
de fogo; responsável pela 
área de pesquisa. Realiza 
vistorias, análise de 
processos e atividades de 
geoprocessamento 

Zoraide Mendonça 
Soares 21 21 43 

3º grau 
Licenciatura em 
Matemática 

Analista 
Ambiental  

Responsável pelo 
Programa de Educação 
Ambiental 

Kleber Vieira Maia 14 24 47 2º grau 
Contabilidade 

Técnico 
Administrativo  

Motorista da brigada; 
realiza atividades 
administrativas, de 
manutenção e reparo. 
Também auxilia nas 
atividades de educação 
ambiental  

FONTE: IBAMA, 2005 

A Chefia da Reserva é exercida por um Engenheiro Florestal, formado em 1984 na 
Universidade Federal de Viçosa. Está no IBAMA desde 1985. Trabalha na Reserva 
Biológica União desde sua criação em 1998. 

QUADRO 3.40 – Perfil do Chefe da Reserva Biológica União 
Tempo de 

serviço Nome 
Total IBAMA 

Idade Capacitação Nível de qualificação Cargo Função 

Whitson José da 
Costa Junior 22 22 46 Manejo de Áreas 

Naturais Protegidas 

30 grau 
Engenharia Florestal 
Com especialização em 
Heveicultura 

Analista 
Ambiental Chefe da RB

FONTE: IBAMA, 2005 

Já participou de diversos treinamentos, dentre os quais destacam-se os seguintes: 
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 Curso “Avaliação Ecológica Rápida” 
Promovido pela DIREC / IBAMA 
Carga horária: 80hs 
Local: PARNA Chapada do Veadeiros – Alto Paraíso – GO 
março / 2002 

 Curso “A Ação Humana nas Organizações: Gerenciando o Processo de Mudanças” 
Escola Nacional de Administração Pública – ENAP – Brasília / DF 
Promovido pela Divisão de Capacitação do IBAMA/DF 
Período: 13 à 17/10/1997 

 Curso “Manejo de Áreas Naturais Protegidas” 
Promovido pela Universidade Livre do Meio Ambiente e Fundação “O Boticário de 
Proteção à Natureza” 
Local: Curitiba / PR 
Período: 03 à 20/06/1997 

 Curso “A Função Gerencial” 
Fundação Christiano Ottoni – Escola de Engenharia – UFMG, Belo Horizonte / MG 
Promovido pela Divisão de Capacitação do IBAMA / DF 
Período: 08 à 12/07/1996 

 Curso de Formação de Brigadas de Combate à Incêndios Florestais 
Local: Parque Nacional do Itatiaia / RJ 
Período 19 à 23/06/1995 

 XVII Curso Internacional de Áreas Protegidas 
Centro Agranômico Tropical de Investigacion y Ensenanza – CATIE 
Local: Turrialba – Costa Rica – Centro América 
Período: 16/04 à 19/05/1995 

 Treinamento e Capacitação de Pessoal em Unidades de Conservação 
Escola Móvel do IBAMA 
Local: Parque Nacional do Itatiaia – Itatiaia / RJ 
Período: 08 à 13/11/1991 

Atualmente, além dos funcionários do IBAMA encontram-se trabalhando na Reserva 6 (seis) 
funcionários cedidos por outras instituições e 5 (cinco) contratados, como pode ser 
verificado no QUADRO 3.41. 

QUADRO 3.41 – Pessoal cedido por outras instituições e pessoal contratado 

No Nome Idade Instituição de origem Cargo Função 
Nível de 

qualificação / 
capacitação 

1 Geórgia Carneiro 
Cooper 26 Prefeitura de Rio das 

Ostras Auxiliar administrativa Secretária 2º grau 

2 Ângela Maria de 
Almeida 40 Prefeitura de Rio das 

Ostras 
Auxiliar de serviços 
gerais Faxineira 1º grau 

incompleto 

3 Noeb Ayres de 
Mendonça 55 Prefeitura de Silva 

Jardim 
Auxiliar de serviços 
gerais Braçal 1º grau 

4 Manoel Ormi 
Valadão Machado 49 Prefeitura de Rio das 

Ostras 
Auxiliar de serviços 
gerais Braçal 1º grau 

incompleto 

5 Denesci Gomes da 
Silva 58 Prefeitura de Macaé Auxiliar de serviços 

gerais Braçal 1º grau 
incompleto 

6 Carlos José da 
Costa Almeida 27 Quality Security Vigilante Vigia 2º grau 

7 Alex de Oliveira 
Silva 23 Quality Security Vigilante Vigia 2º grau 

incompleto 
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No Nome Idade Instituição de origem Cargo Função 
Nível de 

qualificação / 
capacitação 

8 Antonio Florentino 
do Nascimento 36 Quality Security Vigilante Vigia 2º grau 

incompleto 

9 Aline Oliveira Santos 28 Pró-Data Recepcionista Educadora 
ambiental 

3º grau em 
ciências 
biológicas 

10 Susie de Jesus 
Rodrigues Pinto 38 Associação Mico-

Leão-Dourado Consultora Educadora 
ambiental 

3º grau em 
ciências 
biologicas 

11 Luiz Carlos Carvalho 
Silva 27 Quality Security Vigilante Vigia 2º grau 

 

Anualmente, são contratados 14 brigadistas por um período de 6 meses pelo Centro 
Especializado PREVFOGO. Antes da contratação os candidatos a brigadista recebem um 
treinamento do IBAMA através do qual são selecionados os mais aptos para a atividade. 
Devido a alta susceptibilidade da Reserva à ocorrência de incêndios florestais durante todo 
o ano, a brigada deveria ter um caráter permanente. 

Os cursos de capacitação oferecidos pelo IBAMA são poucos e, quando acontecem, 
privilegiam os funcionários de nível superior. 

3.8.2. – Infra-estrutura, Equipamentos e Serviços 

Com exceção do alojamento para os pesquisadores, do trevo de entrada, da guarita, da 
torre de observação de incêndios e do centro de vivência, toda a infra-estrutura existente na 
Reserva foi herdada da Rede Ferroviária Federal (RFFSA). Parte desta infra-estrutura foi 
reformada e/ou adaptada para o desenvolvimento de suas principais atividades, 
compreendendo uma sede administrativa, com garagens e almoxarifado, dois laboratórios, 
quatro residências para apoiar atividades de pesquisa, cinco residências funcionais, um 
sistema de abastecimento de água e de distribuição de energia interna. 

Existem ainda diversas infra-estruturas que podem ser recuperadas e destinadas para as 
ações de manejo da RB, como por exemplo, a antiga serraria, um poço artesiano e quatro 
casas. 

Devido à existência destas infra-estruturas, somadas às do pátio ferroviário, a facilidade de 
acesso, a importância da RB para a conservação da Mata Atlântica e a carência de espaços 
projetados para receber programas de capacitação de pessoal e de pesquisa, a RB pode 
ser transformada em um Pólo Difusor de Gestão e Conservação da Biodiversidade da Mata 
Atlântica. 

Segundo o ofício nº 09/98-DICRI, a decisão sobre a destinação específica de cada uma das 
estruturas existentes no imóvel ficou para ser negociada posteriormente entre o IBAMA e o 
SPU. 

A Reserva ainda não dispõe de edificações e instalações específicas para o 
desenvolvimento de atividades, como um Centro Educativo, Alojamento para Brigada, 
Almoxarifado, Sala climatizada para armazenamento de sementes, Oficina, reforma e 
ampliação da Sede administrativa, laboratórios de pesquisa e de geoprocessamento. 

A localização da infra-estrutura existente na Reserva está apresentada na FIGURA 3.10 - 
Mapa Temático de Infra-Estrutura. 

O QUADRO 3.42 apresenta informações sobre o estado de conservação e a localização das 
estruturas utilizadas na Reserva. 
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FIGURA 3.10 – Mapa Temático de Infraestrutura 
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QUADRO 3.42 – Infra-estrutura disponível na Reserva Biológica União 
Principais 

instalações 
Estado de 

conservação 
Área 
(m2 ) Localização Observações 

Trevo de entrada Ótimo 1155 Entrada da Reserva Construído em 2004 pela Prefeitura de Rio das 
Ostras 

Guarita Ótimo 12 Entrada da Reserva Construída em 2004 pela Prefeitura de Rio das 
Ostras 

Torre de observação de 
incêndios Bom 2 Morro à direita da 

entrada principal 

Construída pela AMPLA, em 2006, em 
atendimento a um termo de compromisso firmado 
junto ao IBAMA/RJ. Utilizada para detecção de 
focos de incêndios. 

Sede Administrativa Bom 204,4 Sede  

Reformada pelo IBAMA em 2001. Constituída pelo 
hall de entrada, quatro sanitários, sala técnica , 
secretaria, sala da chefia, sala de reuniões, sala  
de educação ambiental, copa e cozinha. Necessita 
de reforma e ampliação.  

Garagem  Ruim 56,6 Ao lado da Sede 
Administrativa 

O espaço deve ser aproveitado para ampliação da 
sede 

Garagem / oficina / sala 
de vigilância / 
almoxarifado / depósito 
de máquinas e 
equipamentos 

Ruim 251,2 Em frente a Sede 
Administrativa 

Necessita ser demolido e sua área deve sofrer 
tratamento paisagístico para ser integrada à sede 

Galpão (antiga serraria) Ruim 907,8 Próximo a sede Necessita de projeto específico para transformação 
em Centro Educativo. 

Laboratório Regular 143 Próximo da antiga casa 
de força 

Reformado pela UENF, em 2000, composto de 
dois banheiros e cinco compartimentos, sendo dois 
para uso da UENF e três para uso comum.  
Necessita de reforma geral (telhado, pintura, 
portas, janelas, rede de esgoto, etc...) e ser 
equipado 

Sede da Brigada de 
Incêndios (Antiga casa 
de força) 

Regular 32,4 Próximo ao laboratório 
Necessita de reforma geral (telhado, pintura, 
portas, janelas, etc...) pode ser aproveitado para 
instalação de um almoxarifado 

Antigo depósito de 
combustível Ruim 53,1 Proximo ao laboratório 

Necessita de reforma geral (telhado, pintura, 
portas, janelas, etc...) pode ser aproveitado para 
instalação de uma pequena oficina 

Galpão (antiga oficina) Ruim 302,7 Proximo ao laboratório 
Necessita de reforma geral no telhado, paredes, 
etc. pode ser aproveitado para compor o viveiro de 
produção de mudas nativas. 

Galpão (antigo 
almoxarifado da 
RFFSA) 

Regular 134,4 Próximo ao laboratório 
Necessita de reforma geral (telhado, pintura, 
portas, janelas, etc...) pode ser aproveitado para 
instalação da sede da brigada de incêndios 

 Casa 01 Bom 137,8 Área residencial  

Alojamento dos pesquisadores. Construído pelo 
IBAMA, em 2001. Composto por dois dormitórios, 
sala, cozinha, área de serviço, despensa, varanda 
e dois banheiros.Necessita ser melhor equipado 

Casa 02 Ruim 87,30 Área residencial 
Necessita de reforma geral (telhado, pintura, piso, 
forro, rede de esgoto, etc...) Pode ser utilizada para 
compor o pólo difusor do IBAMA. 

Casa 03 Bom 134,8 Área residencial  

Reformada com recursos do IBAMA, em 2000, 
para ser utilizada como residência funcional. 
Necessita de pequenos reparos. Pode ser utilizada 
para compor o pólo difusor do IBAMA 

Casa 04 Bom 77,5 Área residencial  

Reformada pelo IBAMA, em 2001, para ser 
utilizada como residência funcional. Necessita de 
pequenos reparos. Pode ser utilizada para compor 
o pólo difusor do IBAMA. 

Casa 05 Bom 77,5 Área residencial  

Destinada a apoiar atividades de pesquisa da 
UENF. Reformada com recursos da UENF, em 
2000. Utilizada por pesquisadores Pode ser 
utilizada para compor o pólo difusor do IBAMA 

Casa 06 Bom 77,5 Área residencial  

Destinada a apoiar atividades de pesquisa da 
UENF Reformada com recursos da UENF, em 
2000 Utilizada por pesquisadores Pode ser 
utilizada para compor o pólo difusor do IBAMA 

Casa 07  Bom 77,5 Área residencial  

Reformada pelo IBAMA, em 2001. Utilizada pelo 
analista ambiental Evandro Necessita de pequenos 
reparos. Pode ser utilizada para compor o pólo 
difusor do IBAMA 

Casa 08 Ruim 77,5 Área residencial 
Necessita de reforma geral (telhado, pintura, piso, 
forro, rede de esgoto, etc...) Pode ser utilizada para 
compor o pólo difusor do IBAMA. 
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Principais 
instalações 

Estado de 
conservação 

Área 
(m2 ) Localização Observações 

Casa 09 Ruim 77,5 Área residencial 
Necessita de reforma geral (telhado, pintura, piso, 
forro, rede de esgoto, etc...) Pode ser utilizada para 
compor o pólo difusor do IBAMA. 

Casa 10 Regular 77,5 Área residencial  

Reformada com recursos do WWF-Brasil, em 
1999, para apoiar as atividades de pesquisa na 
RB. Necessita de reforma geral (telhado, pintura, 
rede de esgoto, etc...) Pode ser utilizada para 
compor o pólo difusor do IBAMA 

Casa 11 Ruim 136,2 Área residencial  
Necessita de reforma geral (telhado, pintura, piso, 
forro, rede de esgoto, etc...) Pode ser utilizada para 
apoiar atividades de pesquisa. 

Casa 12 Bom 260,1 Área residencial 
Residência funcional destinada à chefia da RB. 
Reformada pelo IBAMA em 2001. Necessita de 
reforma parcial (telhado e pintura) 

Casa 13  Regular 91,6 Área residencial 

Destinada a apoiar atividades de pesquisa da 
AMLD. Reformada com recursos do WWF-Brasil e 
AMLD em 1999. Necessita de reforma geral 
(telhado, pintura, rede de esgoto, etc...) Pode ser 
utilizada como residência funcional 

Garagem casa 13 Ruim 100 Área residencial Utilizada pela AMLD. Necessita de piso e reparos 
no telhado 

Laboratório de 
manipulação de micos-
leões-dourados 

Regular 49,2 Área residencial 
Reformada pela AMLD, em 2003. Necessita de 
reforma geral (telhado, pintura, rede de esgoto, 
etc...) 

Casa 14 Ruim 137,85
No Final do cordão de 
casas próximo ao pátio 
ferroviário 

Necessita de reforma geral (telhado, pintura, piso, 
forro, rede de esgoto, etc...) Pode ser utilizada 
como residência funcional. 

Centro de vivência Bom 170 Próximo a casa 12 

Construído, em 2006, com recursos de um termo 
de compromisso firmado entre a VIVO e o 
IBAMA/RJ e com o apoio das prefeituras de 
Casimiro de Abreu e Rio das Ostras. Utilizado para 
a recepção de grupos para atividades de educação 
ambiental e pesquisa. 

FONTE: IBAMA, 2006 

Existem ainda três casas, em estado precário de conservação, localizadas na área 
residencial, que podem ser recuperadas e utilizadas para compor o futuro pólo difusor. Além 
destas, existe uma casa localizada no final do cordão de residências próximas ao pátio 
ferroviário, que pode também ser recuperada e utilizada no manejo da RB. As demais casas 
do referido cordão, devido ao seu estado precário de conservação, deverão ser demolidas, 
como também deverão ser demolidas as estruturas do antigo viveiro da RFFSA e do antigo 
galinheiro, ambas localizadas próximas à residência funcional destinada a chefia da RB. 

Os sistemas internos de distribuição de energia elétrica, de água e de comunicação 
atendem à atual necessidade, mas precisam ser redimensionados para atender à futura 
demanda da RB. 

Nas FOTOGRAFIAS 3.64 a 3.79, apresentam-se exemplos da infra-estrutura atual da RB. 
Todas estas fotografias foram fornecidas pela RB 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 3 – Análise da UC 
 

 
 Maio / 2008 E3-133 

FOTOGRAFIA 3.64 – Trevo e Guarita da entrada principal da RB (BR-101, KM 185) 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 3.65 – (a) Sede Administrativa da Reserva. (b) Garagem anexa à Sede 
Administrativa 

a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 3.66 – (a) Garagem, oficina, almoxarifado, sala da vigilância e depósito 
de máquinas e equipamentos em frente a sede administrativa (b) 
Torre de Incêndio 

a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 
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FOTOGRAFIA 3.67 – Vista do laboratório 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 3.68 – (a) Interior do laboratório da UENF. (b) Sala com computador, no 
laboratório da UENF 

a b 

FOTOGRAFIA 3.69 – (a) Vista do alojamento para pesquisadores. (b) Dormitório do 
alojamento para pesquisadores. (c) Sala no interior do 
alojamento 

a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União 
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C 

 

FOTOGRAFIA 3.70 – Residência destinada a apoiar atividades de pesquisa da UENF. 
(b) Interior de uma das residências destinadas a apoiar 
atividades de pesquisa da UENF  

a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 3.71 – Residência funcional destinada à chefia da RB 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 
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FOTOGRAFIA 3.72 – Antigo galinheiro existente próximo a residência da chefia da RB 

 

 

FOTOGRAFIA 3.73 – (a) Área externa da residência da chefia, com presença de 
casuarinas. (b) Lago localizado próximo à residência da chefia 

a b 

 

FOTOGRAFIA 3.74 – (a) Residência destinada a apoiar atividades de pesquisa da 
AMLD. (b) Laboratório de manipulação de micos-leões-dourados 

a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 
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FOTOGRAFIA 3.75 – Visão geral da antiga serraria 
a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 

 

FOTOGRAFIA 3.76 – Casa nº 8 que pode ser reformada para compor o Pólo Difusor 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

 

FOTOGRAFIA 3.77 – Centro de vivência: (a) Visão geral; (b) Área de convívio 
a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 
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FOTOGRAFIA 3.78 – Galpão da antiga oficina da RFFSA 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

 

FOTOGRAFIA 3.79 – Cordão de casas a demolir 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

 

FOTOGRAFIA 3.80 – Futuro Alojamento da Brigada de Incêndio 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 
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FOTOGRAFIA 3.81 – Futuro Almoxarifado 

CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 3.82 – Casa Nº 14 que pode ser utilizada como residência funcional 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 3.83 – Casa Nº 11 que pode ser utilizada para apoiar atividades de 
pesquisa 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 
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FOTOGRAFIA 3.84 – Casa Nº 13 que pode ser utilizada como residência funcional 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

3.8.2.1. – Equipamentos e material permanente 

Os equipamentos e materais permanentes disponíveis na Reserva, assim como os bens 
móveis, estão apresentados nos QUADROS 3.43 e 3.44, respectivamente. 

QUADRO 3.43 – Relação dos principais equipamentos e materiais permanentes 
disponíveis na Reserva Biológica União 

Principais equipamentos e 
materiais permanentes Qt. Estado de 

conservação Localização Observações 

Estação repetidora UHF Motorola  1 Regular Torre da Embratel Necessita de reparo 

Rádios para veículos  6 2 bons 
4 Regulares Veículos 

4 Necessitam ser 
substituídos por rádios mais 
modernos 

Base fixa de comunicação 1 Regular Sede Necessita ser substituído por 
rádio mais moderno 

Rádios móveis HT 16 2 Bons e 
14 Regulares Sede 

14 Necessitam ser 
substituídos por rádios mais 
modernos 

Computadores 5 4 bons e 1 ruim Sede 1 deve ser substituído por 
computador mais moderno 

Impressora HP Deskjet  2 Bons Sede  
Data show Epson Powerlite S3 1 Bom Sede  
Lap-top 1 Bom Sede  
GPS 2 Bom Sede  
Telefax Panasonic KX-FT378A 1 Bom Sede  
Binóculos 2 1 Bom e 1 regular Sede O da marca Nikon precisa de 

manutenção 
Máquina fotográfica digital 3 Bons Sede A da marca Sony-Mavica 

precisa de bateria 
Máquina fotográfica convencional 
Yashica 35mm 1 Bom Sede  

Condicionador de ar 4 Bom Sede  
Geladeira 2 1 boa e 01 Regular Sede e alojamento  
Freezer Cônsul – 170l 1 Bom Sede  
Fogão 1 Regular Sede Precisa de manutenção 
Reboque Bomba Tanque (RBT) 1 Bom Sede  
Motobomba injetora FAMAC 1Hp 1 Bom Poço artesiano  
Bomba de água auto-aspirante 
7,5Hp 1 Bom Sede  

Compressor de ar CCHIAPERINI 
120 Lb e 850 RPM 1 Bom Sede  

Esmeril 1,5 Hp 1 Bom Sede  
Roçadeira costal 3 1 Bom e 2 

regulares Sede As 2 regulares precisam de 
manutenção 

Moto-serra (ITECE e STIHL) 2 1 Bom e 1 regular Sede A ITECE precisa de reparos 
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Principais equipamentos e 
materiais permanentes Qt. Estado de 

conservação Localização Observações 

Maquina de furar elétrica 110V, de 
bancada 1 Bom Sede  

Megafone Delta DBR 2 Bom Sede  
Retroprojetor VISOGRAF CS-2250 
110v 1 Bom Sede  

Scanner HP SCANJET 3200C 1 Regular Sede Precisa de reparos 
Vídeo Cassete LG 69SB AC100 
240v 1 Bom Sede  

Antena Parabólica de 2.4m com 
controle remoto  1 Bom Alojamento  

Televisão (Philco 29” e LG 20”) 2 Bom Sede e alojamento  
Projetor de slides LEC P57 110v 
série 29162 1 Bom Sede  

Bússola 1 Bom Sede  
Cofre 0,40x0,40x1m 1 Bom Sede  
Armário de madeira com 02 portas 
vaivém 1 Bom Sede  

Mesa para telefone em madeira  2 Bom Sede e alojamento  
Sofá estofado com 02 lugares  1 Bom Sede  
Poltrona estofada 1 Bom Sede  
Poltrona courvin bege 1 Bom Sede  
Poltrona estofada courvin 1 Bom Sede  
Cadeira giratória sem braço com 
rodízio estofada vinil cor conhaque 1 Bom Sede  

Cadeira giratória sem braço com 
rodízio MIRAGE estofada em vinil 1 Regular Sede  

Cadeira giratória com braço e 
rodízio estofada 1 Ruim / Alienação  Sede  

Arquivo de aço com 4 gavetas 1 Bom Sede  
Pinga Fogo GUARANI inox 2 Bom Sede  
Cômoda  1 Regular Sede  
Mesa de reunião redonda 0,90m 
diâmetro melanina cinza 1 01 Regular Alojamento  

Mesa de madeira com 03 gavetas  2 2 Regular 02 Sede  
Mesa para telefone em madeira com 
rodízio 2 Bom Sede  

Mesa para telefone em aço  1 Regular Sede  
Cadeira fixa com braço estofada 1 Bom Sede  
Mesa para máquina de escrever  2 Regular Sede  

FONTE: IBAMA, 2006 

A UENF instalou na Reserva uma estação meteorológica automatizada que está operando 
desde outubro de 2005, conforme pode ser visto na FOTOGRAFIA 3.2. 

De um modo geral, o mobiliário que existe é bem antigo e é oriundo da Superintendência do 
IBAMA no Rio de Janeiro. Será necessário adquirir novos equipamentos e material 
permanente para o centro de vivência, bem como para a sede administrativa, o laboratório, 
o alojamento da brigada e o alojamento de pesquisadores. 

QUADRO 3.44 – Veículos disponíveis na Reserva Biológica União  

Tipo Qt. Localização 
Estado de 

conservação/ano 
de fabricação 

Km atual Tipo de 
combustível 

Consumo 
médio (Km/l)

Toyota Hilux  1 Garagem da Sede Bom / 2000 130.000 Diesel 11 Km/l
Toyota Hilux 1 Garagem da Sede Bom/2005 25.000 Diesel 11 Km/l
Toyota Bandeirante jeep 1 Garagem da Sede Regular / 1982 80.000 Diesel 6,0 Km/l
Corsa 1.6 1 Garagem da Sede Bom / 2000 110.000 Gasolina 13 Km/l
Moto Honda Duty XLX 125 c.c 1 Garagem da Sede Regular / 1987 20.500 Gasolina 22 Km/l

FONTE: IBAMA, 2006 
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Estas viaturas não são suficientes para atender as necessidades dos diferentes setores da 
Reserva, como administração, área técnica, fiscalização, educação ambiental e brigada de 
incêndios. No caso da brigada de incêndios, é necessário que esta conte com uma viatura 
apropriada na Reserva. 

3.8.2.2. – Equipamentos de segurança e de proteção individual existente 

Os principais equipamentos estão relacionados a seguir, no QUADRO 3.45, e se encontram 
em armários, no almoxarifado. 

QUADRO 3.45 – Relação do Equipamentos de Segurança e Proteção 
Equipamentos de segurança e 

proteção Qt. Estado de conservação Localização 

Facões 23 Bom Sede 
Botas 03 Bom Sede 
Lanternas 26 Bom Sede 
Capacetes 23 Bom Sede 
Óculos 20 Bom Sede 
Luvas 15 Bom Sede 
Cinto N.A 26 Bom Sede 

FONTE: IBAMA, 2006 

3.8.2.3. – Sistema de Saneamento 

O abastecimento de água é feito por uma caixa d’água central com capacidade de 10.000 
litros, abastecida automaticamente (através de bomba) por um poço localizado no quintal da 
residência funcional destinada a chefia da RB (casa nº 12). Quanto ao sistema de 
esgotamento sanitário, as casas contam com fossas sépticas (FOTOGRAFIA 3.85), sendo 
que algumas, conforme QUADRO 3.42, necessitam de reforma. 

FOTOGRAFIA 3.85 – Fossas sépticas localizadas perto do alojamento 

 

O lixo produzido na Reserva é armazenado em recipientes apropriados localizados próximo 
à serraria, e recolhido, três vezes por semana, pela Prefeitura de Rio das Ostras, que o 
conduz ao aterro sanitário daquele município. 

3.8.2.4. – Fornecimento de Energia Elétrica 

Na Reserva, a eletricidade é fornecida pela AMPLA. O sistema interno de distribuição de 
energia é trifásico, possui 1.300 m de rede e dois transformadores, sendo um de 15 KVA 
(que alimenta a sede) e outro de 30 KVA (que alimenta o restante das infra-estruturas da 
RB). O mesmo foi reformado em 2004 pela Prefeitura de Rio das Ostras, quando seus 
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postes (40) de madeira foram substituídos por postes de cimento, assim como os cabos de 
alumínio desencapados, substituídos por cabos em cobre, isolados e pré-reunidos. 

3.8.2.5. – Sistema de comunicação 

O sistema de comunicação da RB compreende: telefonia convencional, Internet via satélite e 
rádios de comunicação interna (VHF). 

A RB possui duas linhas telefônicas convencionais da operadora Telemar, tendo capacidade 
de ampliação para até 20 linhas. Há também um telefone público instalado próximo a Sede 
Administrativa. Além disso, a área da RB é coberta por sinal de três operadoras de telefonia 
celular: VIVO, Claro e TIM. 

O serviço de acesso a Internet via satélite é fornecido pela EMBRATEL. O único local que 
recebe este serviço na RB é a sede administrativa, onde existe uma rede de distribuição 
interna para todas as salas. 

A RB possui uma caixa postal na agência dos correios de Casimiro de Abreu e um serviço 
de malote, uma vez por semana, com a Superintendência Estadual do IBAMA no Rio de 
Janeiro. 

A comunicação interna via rádio é formada por uma estação repetidora, uma estação de 
rádio base, seis estações de rádio móveis e 16 rádios portáteis. A maioria destes 
equipamentos é antiga e necessita ser substituída por rádios mais modernos, conforme 
descrito no QUADRO 3.43. 

3.8.2.5. – Sistema de Sinalização 

O sistema de sinalização de uma Unidade de Conservação deve contribuir para que a 
mesma possa cumprir com seus objetivos. Os aspectos da sinalização que devem estar 
presentes incluem, entre outros, a indicação de acessos à Unidade de Conservação, dos 
seus limites, bem como da sua infra-estrutura de apoio administrativo, serviços e facilidades, 
normas e regulamentos existentes. 

Um sistema de sinalização é constituído por sinalização externa e interna. A sinalização 
externa pode ser de diferentes tipos, como a sinalização de aproximação com placas 
colocadas ao longo das estradas e rodovias, indicando a existência e a identificação da 
Unidade, a sua direção e a distância a ser percorrida até o(s) seu(s) acesso(s). Sua 
implantação é solicitada ao DNIT, DER Estadual ou Departamento de Trânsito Municipal, de 
acordo com a categoria da rodovia ou via a ser sinalizada, de conformidade com a 
legislação do CONTRAN/ DENATRAN. 

A sinalização externa também pode ser instalada nas divisas da Unidade, com placas que 
informam ao transeunte da natureza daquele território. Em alguns casos, esta sinalização, 
além da identificação da Unidade, poderá conter avisos de advertência do tipo "Não 
ultrapassar a cerca", "Proibido caçar e pescar", "Acesso somente com autorização", etc. 

A sinalização de identificação da Unidade é colocada na(s) entrada(s) principal(is) e pode 
estar incorporada a um pórtico ou outro elemento construtivo. 

A sinalização de acesso à Unidade indica a natureza de seu acesso para pedestres, 
motoristas, embarcados, cavaleiros, seu horário de funcionamento, preços e condições de 
usos e visitas, etc. 

A sinalização interna compõe-se, basicamente, de elementos que incluem os sinais de 
advertência, que têm a função de advertir os condutores de veículos da existência, adiante, 
de um perigo ou situação inesperada na via, bem como de sua natureza. Este tipo de 
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sinalização abrange muitas séries de sinais, como curvas, cruzamentos e entroncamentos, 
irregularidades na pista, limitações de largura, altura e peso, situação perigosa, veículos, 
animais ou pessoas cruzando a via e outros. Já a sinalização de regulamentação tem o 
objetivo de organizar a circulação viária, indicando aos condutores de veículos proibições, 
restrições ou obrigações, relativas à utilização das vias públicas. 

Além das sinalizações anteriores, é comum encontrar no interior da UC, mapa de trilha, 
localizado no início de cada trilha e que informa suas características mais importantes, tais 
como extensão, pontos de descanso, sítios, restrições, cuidados a serem observados, entre 
outros elementos. A sinalização nestas trilhas constitui-se normalmente por elementos 
informativos que indicam o caminho dos visitantes, suas características principais, distâncias 
e pontos de interesse. Ainda podem ser encontrados sinais interpretativos e educativos, 
como, por exemplo, placas de identificação de espécies vegetais. 

Os avisos são sinais que objetivam alertar o usuário quanto às condições de uso de 
determinada área. Podem ser permanentes ou temporários e devem ser previstos para o 
uso nas mais diversas situações, tais como desvios de tráfego de veículos ou pedestres, 
proibições temporárias de acesso, desmoronamento, trilha interrompida, etc. 

Situação atual do Sistema de Sinalização da Reserva Biológica União 

O sistema de sinalização da Reserva é insuficiente. A sinalização externa está concentrada 
no trecho da BR-101 que corta a RB e nas suas divisas com outras propriedades. As placas 
existentes no trecho da BR-101 são educativas, informativas e de advertência. As mesmas 
indicam o início e fim da UC e a sede administrativa, advertem os usuários sobre o risco de 
incêndios florestais e de atropelamento da fauna silvestre e sensibilizam sobre a 
conservação da natureza. Algumas destas placas encontram-se danificadas por pichações e 
furos causados por armas de fogo. Não existe sinalização nas estradas estaduais e 
municipais que cortam a RB. As placas que estão concentradas nos limites da RB com as 
propriedades vizinhas chamam atenção para as divisas da UC e advertem sobre a proibição 
de uso dos recursos naturais. No total, existem cerca de 10 placas na Rodovia BR-101 
(refletivas no padrão DNIT) e 50 placas nos limites conforme padrão do IBAMA. 

A sinalização interna compreende apenas duas placas em madeira, uma indicando a sede 
administrativa e outra, o laboratório, alojamento e trilha interpretativa. 

É necessário que se desenvolva e implante um novo sistema de sinalização, tanto externo 
quanto interno para a RB. 

FOTOGRAFIA 3.86 – Sinalização interna 

 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 3 – Análise da UC 
 

 
 Maio / 2008 E3-145 

FOTOGRAFIA 3.87 – Placas externas na BR 101 e na divisa da RB 
a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 
c d 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 

3.8.2.6. – Sistema de Circulação 

Na Reserva existem diversas estradas e trilhas internas. As estradas, num total de 38 Km, 
foram abertas antes da criação da RB, para atender as atividades da então Fazenda União, 
bem como, para a construção e manutenção dos dutos e das linhas de transmissão de 
energia elétrica. Várias estradas que eram usadas para as atividades florestais da Fazenda 
União foram fechadas após a criação da RB e estão em processo de regeneração florestal. 
Apesar do impacto causado pelo grande número de estradas, estas facilitam as ações de 
manejo, principalmente, fiscalização, pesquisa, monitoramento, prevenção e combate a 
incêndios florestais. Deve-se buscar junto as empresas a possibilidade de fechamento de 
algumas destas estradas, assim como, tomar medidas para minimizar seus impactos. 

A Reserva é cortada ainda por um pequeno trecho da RJ-162 (300 m) e por duas estradas 
municipais de Rio das Ostras, não pavimentadas, denominadas de Estrada do Pico Alto (2,3 
Km) e da Macuca (2,2 Km). Estas estradas causam à RB os mesmos impactos que a BR-
101, embora com intensidade menor. Deve-se buscar soluções que viabilizem a retirada 
destas estradas do interior da RB. 

Das trilhas existentes, algumas foram abertas antes da criação da UC e outras são 
provenientes das atividades de pesquisa na RB, principalmente para pesquisa e 
monitoramento dos micos-leões-dourados. Apesar do grande número de trilhas, elas 
causam um baixo impacto a RB, pelo pouco uso, e facilitam as outras ações de manejo, 
principalmente a fiscalização. 
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A seguir estão apresentadas as informações detalhadas sobre as vias de circulação 
existentes no interior da Reserva, como pode ser visto na FIGURA 3.11 – Mapa Temático de 
Circulação Interna. 

De maneira geral, todas as vias precisam ser atendidas por uma manutenção periódica e 
algumas delas precisam melhorar seu sistema de drenagem. As fotografias que ilustram as 
estradas são de autoria da RB. 

• Estrada Principal 

Esta estrada tem início na guarita de entrada principal da RB (coordenadas 805.194 e 
7.516.415), passa pela sede administrativa, atravessa toda a área residencial até chegar à 
residência destinada a apoiar atividades de pesquisa da AMLD (coordenadas 804.914 e 
7.517.121), totalizando 1,02 quilômetros de extensão. Esta estrada serve de limite entre os 
municípios de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras do seu ponto inícial até o início da 
estrada do Lava Pé. A FOTOGRAFIA 3.88 mostra a visão geral desta estrada. 

FOTOGRAFIA 3.88 – Estrada Principal 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 
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FIGURA 3.11 – Mapa Temático de Circulação Interna 
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• Estrada Principal de FURNAS 

Esta estrada tem início na estrada principal, próximo a antiga serraria (ponto de 
coordenadas 805.132 e 7.516.834) e termina na BR-101, próximo à sub-estação de 
FURNAS (ponto de coordenadas 806.828 e 7.516.818) totalizando 2.22 Km. Antes da 
abertura da BR-101, esta estrada era utilizada como ligação entre a localidade de Rocha 
Leão e a Fazenda União. Seu traçado corta eucaliptais e áreas com Mata Atlântica em 
estagio inicial de regeneração. É a segunda opção de acesso à RB sendo utilizada também 
para as atividades de fiscalização e pesquisa.  

Da estrada principal de FURNAS, bifurcam três outras estradas da RB. A primeira, 
conhecida como estrada das Três Pontes, bifurca-se à esquerda no ponto de coordenadas 
805.562 e 7.517.274. A segunda, bifurca-se a direita (estrada de Furnas 4) (coordenadas 
805.934 e 7.517.141) e dá acesso às linhas de transmissão de FURNAS. A terceira, a 
esquerda, inicia-se no ponto de coordenadas 806.709 e 7.517.078 e é conhecida como 
Estrada do Curral. Como no caso anterior, a RB mantém esta estrada sempre limpa. 

FOTOGRAFIA 3.89 – Visão geral da Estrada de FURNAS 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

• Estrada do Curral 

Esta estrada tem início na estrada Principal de FURNAS, no ponto de coordenadas 806.709 
e 7.517.078, próximo a sub-estação de FURNAS e termina onde existia um antigo curral da 
Fazenda União, no ponto de coordenadas 806.937 e 7.517.683, totalizando 788 metros de 
extensão. Seu traçado corta áreas de pastagem em regeneração natural. No ponto 806.775 
e 7.517.148, bifurca-se, a esquerda, uma pequena estrada, conhecida como Estrada do 
Exército, com 428 m de extensão, que dá acesso às linhas de transmissão de FURNAS, os 
dutos e a Trilha do Exército no ponto 806.499 e 7.517.452. A estrada do Curral é utilizada 
também para as atividades de fiscalização e pesquisa. 
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FOTOGRAFIA 3.90 – Visão geral da Estrada do Curral 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

• Estrada das Três Pontes 

Esta estrada tem início na estrada Principal de FURNAS, (ponto de coordenadas 805.562 e 
7.517.274) e termina na estrada do Pico Alto (ponto e coordenadas 807.063 e 7.520.067), 
com aproximadamente 4.95 Km de extensão, sendo a maior estrada interna da RB. Sua 
abertura foi realizada pela RFFSA para as atividades da Fazenda União, principalmente 
para a exploração florestal. Devido a grande parte de seu percurso estar localizado em área 
de Mata Atlântica bem preservada, ela é a mais procurada para o desenvolvimento de 
pesquisas, inclusive para a Avaliação Ecológica Rápida deste Plano de Manejo. Nesta 
estrada ocorre com freqüência a queda de galhos e árvores, como existem alguns pontos de 
alagamento, o que torna necessária sua manutenção periódica. A antiga estrada do 
Cardozo, hoje trilha do Cardozo (920 m), anteriormente utilizada para extração de madeira, 
inicia-se nesta estrada nas coordenadas 805.466 e 7.518.578. Esta trilha é conhecida pela 
existência de um jequitibá de grande dimensão (coordenadas 804.650 e 7.518.904), 
considerado a maior árvore existente na RB, testemunha do excelente grau de conservação 
da Mata Atlântica da RB. 

FOTOGRAFIA 3.91 – Visão geral da Estrada das Três Pontes 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

• Estrada do Buracão 

Esta estrada tem início na estrada principal, próximo ao alojamento (ponto de coordenadas 
805.016 e 7.516.849) e termina na BR-101 (ponto de coordenadas 804.316 e 7.515.674) 
totalizando 3.14 Km. Foi aberta para a implantação e manutenção das linhas de transmissão 
de energia elétrica de FURNAS. Seu traçado corta eucaliptais e áreas com Mata Atlântica 
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em diferentes estagios de regeneração. É utilizada também para as atividades de 
fiscalização e pesquisa.  

Da Estrada do Buracão, bifurcam duas estradas que acessam as três torres das linhas de 
transmissão de FURNAS. A primeira bifurcação é a esquerda (estrada de Furnas 6) (ponto 
804.949 e 7.516.751) e a segunda, a direita (estrada de Furnas 7) (ponto 803.589 e 
7.515.901) leva a um local na RB (ponto 803.080 e 7.515.721) no qual avista-se o mar e a 
cidade de Rio das Ostras. Como no caso anterior, a RB mantém esta estrada sempre limpa. 

FOTOGRAFIA 3.92 – Estrada do Buracão, que dá acesso a BR-101 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

• Estrada do Lava Pé 

Esta estrada antigamente era utilizada por moradores da região para facilitar o acesso entre 
as localidades de Bicuda Pequena e Rocha Leão. Com a criação do município de Rio das 
Ostras, em 1992, ela passou a ser utilizada como parte do limite com o município de 
Casimiro de Abreu. Seu início é na Estrada Principal, próximo à residência funcional 
destinada a chefia da RB no ponto de coordenadas 804.898 e 7.516.994 e tem 
aproximadamente 2.66 km, terminando ainda no interior da RB, no ponto de coordenadas 
802.821 e 7.517.252. O final da Trilha Interpretativa do Pilão é nesta estrada, que também é 
muito utilizada para as atividades de pesquisa e fiscalização. Nas proximidades desta 
estrada ocorre grande quantidade de capim colonião e de espécies exóticas, como algumas 
palmeiras. A FOTOGRAFIA 3.93 mostra a Estrada Lava Pé. Deve-se estudar a possibilidade 
de desativação desta estrada, ou parte dela. 

FOTOGRAFIA 3.93 – Visão geral da Estrada do Lava Pé 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 
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• Estrada da Macuca: 

Trata-se de uma estrada municipal de Rio das Ostras (ROS-001), não pavimentada. Inicia-
se na BR-101, próximo a localidade de Rocha Leão (ponto 807.386 e 7.517.015) e segue 
até a RJ-162, próximo à localidade de Vila Verde (ponto 806.886 e 7.511.005), totalizando 
9,23Km, sendo uma antiga opção de acesso dos moradores de Rocha Leão à sede do 
município de Rio das Ostras. Esta estrada corta a região sudeste da Reserva por 
aproximadamente 2,2km iniciando-se próximo à localidade de Rocha Leão (ponto 807.340 e 
7.516.951) até o limite da RB com o sítio Beija-Flor (ponto 806.837 e 7.515.122). Por ser 
uma estrada pública, torna aquela região da RB susceptível a caça e a ocorrência de 
incêndios, sendo freqüente também o desmonte, em seu percurso, de carros roubados. Por 
essa estrada tem-se acesso também a várias propriedades rurais e ao Aterro Sanitário de 
Rio das Ostras. Devem ser feitas gestões junto ao município de Rio das Ostras visando 
minimizar os impactos que esta estrada gera na RB. 

FOTOGRAFIA 3.94 – Visão geral da Estrada da Macuca 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

• Estrada do Pico Alto 

Trata-se de uma estrada municipal de Rio das Ostras (ROS-004), não pavimentada. Inicia-
se na BR-101 (ponto 808.848 e 7.518.516) e segue até os limites com o município de 
Macaé, na Fazenda Santa Marta, totalizando 11,93Km. Daí em diante se transforma em 
uma estrada municipal de Macaé até encontrar a Fazenda Barranca (ponto 806.093 e 
7.523.192), servindo a apenas cinco propriedades rurais. Esta estrada corta a região norte 
da Reserva por aproximadamente 2,3km, da ponte sobre o Rio Purgatório (ponto 807.453 e 
7.519.330) até o limite da RB com a Fazenda Santa Marta (ponto 807.513 e 7.520.806). Por 
ser uma estrada pública, torna aquela região da RB susceptível a caça e a ocorrência de 
incêndios, sendo freqüente também o desmonte, em seu percurso, de carros roubados. Por 
essa estrada (ponto 807.063 e 7.520.067) tem-se acesso ao interior da RB pela estrada das 
Três Pontes. Devem ser feitas gestões junto aos municípios de Rio das Ostras e Macaé, 
bem como aos proprietários rurais que a utilizam, visando realocá-la fora dos limites da RB. 

- Estrada do Sítio dos 10 alqueires – inicia-se na estrada do Pico Alto, nas coordenadas 
807105,85 e 7520447,70 e segue até o limite da RB, nas coodenadas 806.635 e 
7.520.509 com largura total máxima de 5 m e extensão de 567 m. 

- Acesso ao Sítio do Medeiros –- inicia-se na estrada da Macuca, nas coordenadas 
806897,87 e 7516116,88 e segue até o limite da RB, nas coordenadas 807060,07 e 
7516081,89. com largura total máxima de 5 m e extensão de 196 m. 
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- Estrada do Exercito – inicia-se a esquerda, a cerca de 50 metros após a ponte de 
madeira da estrada do Curral, no ponto de coordenadas 806.775 e 7.517.148 e com 
largura total máxima de 5 m, com extensão de 428 metros, dando acesso as torres da 
linha de transmissão de Furnas, aos dutos e a trilha do exercito, no ponto de 
coordenadas 806.547 e 7.517.437. 

FOTOGRAFIA 3.95 – Visão geral da Estrada do Pico Alto 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

• Estrada da Torre de Observação de Incêndios 

Esta estrada tem início na estrada principal, próximo a sede administrativa da RB, no ponto 
de coordenadas 805.264 e 7.516,767 e segue até a base da torre de observação de 
incêndios florestais no ponto de coordenadas 805.361 e 7.516.507, passando sob as linhas 
de transmissão de energia, totalizando 313 metros. Esta estrada foi aberta para a 
construção e manutenção das torres de sustentação das linhas de transmissão de energia 
elétrica de FURNAS 

- Estrada de acesso à propriedade Viniciana – inicia-se na rodovia RJ-162 e vai até a 
Fazenda Viniciana, perfazendo um total de 2.822m. Apenas uma pequena parte desta 
estrada está dentro da RB (cerca de 250 metros). Sua entrada na RB é nas coordenadas 
803048,91 e 7512999,41 e sua saída é nas coordenadas 803247,03 e 7513111,86, na 
direção RJ-162-propriedade. 

- Estrada da Embratel – inicia-se no Morro do Cangulo, no ponto de coordenadas 801.527 
e 7.516.485, a direita da estrada Rio Dourado - Bicuda Grande (RJ 162), dando acesso 
as Estações de Rádio Base (ERBs) das empresas de telecomunicações EMBRATEL, 
VIVO, TELEMAR e CLARO no ponto de coordenadas 802.269 e 7.516.135, totalizando 
1.968m. Esta estrada corta a RB por aproximadamente 110 metros, cuja vegetação é de 
Mata Atlântica em estágios médios e avançados de regeneração, iniciando no ponto de 
coordenadas 802.367 e 7.516.327 e finalizando no ponto de coordenadas 802.380 e 
7.516.228. Estrada utilizada pelas empresas concessionárias de telecomunicações e 
suas prestadoras de serviços, sendo que também é utilizada pela RB para atividades de 
fiscalização. É necessária gestão junto as empresas de telecomunicações visando 
melhor controle de uso da estrada e cuidados quanto as atividades prejudiciais ao meio 
ambiente. 

• Acessos AMPLA  

- Acesso 1 – inicia-se na estrada da Macuca nas coordenadas 806.948 e 7516.517 
seguindo até o limite da RB, nas coordenadas 807.131 e 7516.476, com largura total 
máxima de 5 m e extensão de 204m, dando acesso as LTs da AMPLA Rocha Leão – 
Araruama e Rocha Leão – Porto do Carro  
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- Acesso 2 - inicia-se na estrada da Macuca, nas coordenadas 806921 e 7516331 e segue 
até a faixa de domínio da LT da Ampla-Araruama, nas coordenadas 807078 e 7516319, 
com largura total máxima de 5 m e extensão de 190 m.  

- Acesso 3 - inicia-se na estrada da Macuca, nas coordenadas 806633 e 7515576 e segue 
até a faixa de domínio da LT da Ampla-Araruama, nas coordenadas 806701 e 7515502, 
com largura total máxima de 5 m e extensão de 107 m.  

• Acessos aos dutos: 

- Acesso 1 – Possui 2 segmentos. O primeiro inicia-se na faixa de domínio da rodovia BR-
101, nas coordenadas 803974,10 e 7515199,20 e termina na faixa dos dutos nas 
coordenadas 803888,15 e 7515468,06, com largura total máxima de 5 m e extensão de 
265m. O segundo segmento inicia-se nas coordenadas 803876,30 e 7515317,21 e segue 
até a faixa dos dutos,nas coordenadas 803771,33 e 7515328,15 com largura total 
máxima de 5 m e extensão de 200m.  

- Acesso 2 – inicia-se na faixa de domínio da rodovia BR-101, nas coordenadas 
803779,27 e 7514953,94 e vai até á faixa dos dutos, nas coordenadas 803587,75 e 
7515121,85, com largura total máxima de 5 m e extensão de 272m  

- Acesso 3 – inicia-se faixa de domínio da rodovia BR-101, nas coordenadas 803514,55 e 
7514667,83 e segue até a faixa dos dutos, nas coordenadas 803379,43 e 7514957,34, 
com largura total máxima de 5 m e extensão de 539m  

- Acesso 4 – inicia-se na faixa de domínio da rodovia, nas coordenadas, 803.335 e 
7514.466 seguindo até a faixa dos dutos, nas coordenadas 803132,14 e 7514678,25 com 
largura total máxima de 5 m e extensão de 384m  

- Estrada 1 de FURNAS – inicia-se na porteira próxima ao cemitério (coordenadas 
807.386 e 7.517.083) seguindo até o limite da RB com a gleba da Fazenda Três Marias, 
doada ao IBAMA pela UTE Norte Fluminense (coordenadas 807.632 e 7.517.523) , com 
largura total máxima de 5 m e extensão de 728 m.  

- Estrada 2 de FURNAS – inicia-se na Estrada do Curral (ponto 806.987 e 7.517.273) e 
segue à direita até às torres (ponto 806.957 e 7.517.148), com largura total máxima de 5 
m e extensão de 138 m. 

- Estrada 3 de FURNAS – inicia-se na Estrada do Curral (ponto 806.996 e 7.517.306) e 
segue à esquerda até às torres (ponto 806.836 e 7.517.378), com largura total máxima 
de 5 m e extensão de 205 m. 

- Estrada 4 de FURNAS – inicia-se na Estrada Principal de Furnas (ponto 805.934 e 
7.517.141) e segue até as torres de energia (ponto 805.543 e 7.516.802) e acrescenta-se 
a esta os segmentos que dão acesso às torres nos pontos 805.844 e 7.516.954 
(segmento 1), 805.752 e 7.516.776 (segmento 2) e 805.646 e 7.516.739 (segmento 3), 
com largura total máxima de 5 m e extensão total de 1.33 Km. 

- Estrada 5 de FURNAS – inicia-se na Estrada Principal do lado esquerdo entre a Guarita 
e a Sede no ponto de coordenadas 805.263 e 7.516.687 e dá acesso a torres no ponto 
805.102 e 7.516.526; com largura total máxima de 5 m e extensão de 268 m. 

- Estrada 6 de FURNAS – inicia-se no ponto 804.949 e 7.516.751, na Estrada do Buracão, 
seguindo à esquerda até as torres no ponto 804.007 e 7.516.095 com largura total 
máxima de 5 m e extensão de 1.37 Km. 
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- Estrada 7 de FURNAS – inicia-se à direita da Estrada do Buracão no ponto 803.589 e 
7.515.901 e dá acesso às torres no ponto 803.080 e 7.515.721 com largura total máxima 
de 5 m e extensão de 669 m. 

• RJ-162: 

Trata-se de uma estrada estadual asfaltada, que se inicia na BR-101, no distrito de Rio 
Dourado (ponto 801.506 e 7.512.779) e segue até a rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), 
próximo à cidade de Rio das Ostras (ponto 811.997 e 7.504.612), totalizando 14.712m. Esta 
estrada corta a região sudoeste da Reserva por aproximadamente 300m iniciando-se 
próximo à Rio Dourado (ponto 802.303 e 7.504.968) até o limite da RB com a Fazenda da 
Luz (ponto 802.594 e 7.512.851), separando, do restante da RB, uma área de cerca de 3 ha 
com vegetação de eucalipto. Devem ser feitas gestões junto ao DER-RJ visando o controle 
da velocidade dos veículos naquele trecho. 

FOTOGRAFIA 3.96 – Visão geral da Rodovia RJ-162 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

As vias de circulação com detalhes de sua extensão e utilização estão apresentadas no 
QUADRO 3.46. 

QUADRO 3.46 – Vias de circulação interna na Reserva Biológica União 

Nome Extensão
(metros)

Tipo de 
leito Utilização primária 

Estrada Principal 1.022 Natural Principal acesso a RB e a outras vias internas 

Estrada Principal de FURNAS 2.222 Natural Acesso a RB, Fiscalização, pesquisa, 
manutenção de linhas de transmissão 

Estrada do Curral 788 Natural Manutenção de linhas de transmissão, dutos, 
fiscalização e pesquisa 

Estrada das Três Pontes 4.947 Natural Fiscalização e pesquisa 

Estrada do Buracão 3.140 Natural Manutenção de linhas de transmissão, pesquisa 
e fiscalização  

Estrada do Lava Pé 2.663 Natural Fiscalização e pesquisa 

Estrada da Macuca ROS-01 9.236 Natural Estrada municipal que liga a BR-101 a RJ-162, 
fiscalização e pesquisa 

Estrada do Pico Alto 11.393 Natural Fiscalização e acesso a propriedades rurais 
particulares 

Estrada do Sítio 10 Alqueires 567 Natural Fiscalização e acesso ao sítio  

Estrada do Sítio do Medeiros 196 Natural Fiscalização das torres da AMPLA, acesso ao 
sítio e pesquisa 

Estrada do Exército 428 Natural Pesquisa, fiscalização e Manutenção de linhas 
de transmissão e dos dutos 

Estrada da Torre de observação de 
incêndios 313 Natural Prevenção e combate a incêndios e manutenção 

de linhas de transmissão 
Estrada da Fazenda Viniciana 2.822 Natural Acesso ao Sítio  
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Nome Extensão
(metros)

Tipo de 
leito Utilização primária 

Estrada da EMBRATEL 1.968 Natural Acesso ao Morro do Cangulo, as torres as 
Embratel e fiscalização 

Estrada de acesso à AMPLA 1 204 Natural Fiscalização e acesso as torres da AMPLA 
Estrada de acesso à AMPLA 2 190 Natural Fiscalização e acesso as torres da AMPLA 
Estrada de acesso à AMPLA 3 107 Natural Fiscalização e acesso as torres da AMPLA 
Estrada de acesso aos dutos 1 465 Natural Acesso e manutenção dos dutos, fiscalização 
Estrada de acesso aos dutos 2 272 Natural Acesso e manutenção dos dutos, fiscalização 
Estrada de acesso aos dutos 3 539 Natural Acesso e manutenção dos dutos, fiscalização 
Estrada de acesso aos dutos 4 384 Natural Acesso e manutenção dos dutos, fiscalização 

Estrada de acesso à FURNAS 1 728 Natural Acesso e manutenção as LTs de Furnas e 
fiscalização 

Estrada de acesso à FURNAS 2 138 Natural Acesso e manutenção as LTs de Furnas e 
fiscalização 

Estrada de acesso à FURNAS 3 205 Natural Acesso e manutenção as LTs de Furnas e 
fiscalização 

Estrada de acesso à FURNAS 4 1.336 Natural Acesso e manutenção as LTs de Furnas e 
fiscalização 

Estrada de acesso à FURNAS 5 268 Natural Acesso e manutenção as LTs de Furnas e 
fiscalização 

Estrada de acesso à FURNAS 6 1.372 Natural Acesso e manutenção as LTs de Furnas e 
fiscalização 

Estrada de acesso à FURNAS 7 669 Natural Acesso e manutenção as LTs de Furnas e 
fiscalização 

Rodovia RJ-162 14.712 Asfaltado Acesso à Rio das Ostras 

Trilha Interpretativa do Pilão 2.715 Natural Educação e Interpretação Ambiental, pesquisa e 
fiscalização 

Trilha do Cardoso 920 Natural Pesquisa 
Trilha do Exército 840 Natural Pesquisa 
Trilha da caveira 397 Natural Pesquisa 
Trilha Principal 3.335 Natural Pesquisa e fiscalização 
Trilha Posse 1.602 Natural fiscalização e pesquisa 

 

3.8.3. – Estrutura Organizacional 

A Reserva Biológica União é uma Unidade de Conservação Federal administrada pelo 
IBAMA. Este conta, em sua estrutura organizacional, com cinco diretorias e representações 
em todos os estados brasileiros: Diretoria de Florestas, Diretoria de Fauna e Recursos 
Pesqueiros, Diretoria de Ecossistemas, Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental e 
Diretoria de Proteção Ambiental. Estas Diretorias são órgãos específicos singulares. 

A Diretoria de Ecossistemas (DIREC) é responsável pela gestão das Unidades de 
Conservação federais, sendo formada por três Coordenações: Coordenação Geral de 
Ecossistemas (CGECO), Coordenação Geral de Unidades de Conservação (CGEUC) e 
Coordenação de Regularização Fundiária. 

De acordo com as diretrizes definidas pelo Ministério do Meio Ambiente, compete à Diretoria 
de Ecossistemas coordenar, supervisionar, regulamentar e orientar a execução das ações 
referentes à criação, regularização fundiária e o controle do uso do patrimônio 
espeleológico. 

Vinculados a estas Coordenações, estão os seguintes órgãos descentralizados: 
Superintendências Estaduais, Escritórios Regionais, Unidades de Conservação Federais e 
Centros Especializados. 

A Reserva Biológica União está vinculada administrativamente à Superintendência do 
Estado do Rio de Janeiro, e tecnicamente encontra-se vinculada à Diretorias de 
Ecossistemas. Às Superintendências Estaduais compete a operacionalização e a execução, 
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em suas respectivas áreas de abrangência, das atividades relacionadas à gestão ambiental 
federal, bem como a supervisão técnica e administrativa dos Escritórios Regionais. 

A Reserva ainda não possui um regimento interno consolidado. As diferentes áreas de 
atuação ou setores da Reserva já elaboraram ou ainda estão elaborando a parte que lhe 
compete, mas não houve continuidade. Dentre as normas desenvolvidas estão incluídas as 
de visitação, pesquisa, uso do alojamento, entre outras. Estão sendo levadas em 
consideração as normas do IBAMA, disponíveis no Guia do Chefe de Unidades de 
Conservação. 

Para os funcionários e prestadores de serviços das empresas que atuam na Reserva são 
exigidas certas normas de conduta, que não estão documentadas. 

O Conselho Consultivo da Reserva já elaborou e aprovou seu Regimento Interno. O 
Conselho se reúne de dois em dois meses. 

As principais áreas de trabalho na Reserva são divididas em: área técnica, com a 
responsabilidade pela fiscalização, pelas vistorias técnicas, análises, laudos e pareceres, e 
pelo geoprocessamento; a pesquisa, a educação ambiental, o PREVFOGO, a administração 
e a área de manutenção e serviços gerais. 

A FIGURA 3.12 mostra a organização interna da Reserva, com as funções e pessoal 
envolvido. 

FIGURA 3.12 – Organograma da RB União 

 

 

3.8.4. – Recursos financeiros 

Este item apresenta informações sobre os recursos gastos e orçados nos últimos cinco 
anos, ao mesmo tempo que identifica as fontes e os entraves na execução financeira, neste 
período. 
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3.8.4.1. – Recursos gastos nos últimos cinco anos 

Neste item encontram-se informações sobre os recursos gastos nos últimos cinco anos na 
RB, conforme apresenta o QUADRO 3.47. 

QUADRO 3.47 – Recursos investidos nos últimos três anos 
ANO 2002 2003 2004 2005 2006 

Orçado 304.789,50 412.936,95 412.936,95 --- --- 
IBAMA 22.722,28 45.678,44 47.296,46 51.729,00 40.874,26 
Compensação Ambiental --- --- --- 144.248,00 151.678,48 
Projetos 25.000,00 --- --- 2.700,00 2.700,00 
Total investido 47.722,28 45.678,44 47.296,46 198.677,00 195.252,74 

Até 2004 a DIREC exigia que as UCs planejassem suas atividades através de um Plano 
Operativo Anual – POA. A partir de 2005 esse instrumento de planejamento deixou de ser 
utilizado. 

Os principais entraves identificados ocorrem na liberação dos recursos e na burocracia. 

3.8.4.2. – Fontes Potenciais de Recursos para a Reserva Biológica União 

As diversas fontes e mecanismos de captação de recursos baseiam-se em diferentes 
princípios. O princípio do usuário-pagador aplica-se quando é feita a cobrança pelo uso da 
água ou pelo ingresso a um parque nacional, por exemplo. O princípio do poluidor-pagador 
aplica-se quando são utilizadas multas ou quando se exige a reparação de danos 
ambientais e até a compensação ambiental. Podem se basear no princípio da solidariedade, 
quando são obtidas doações, trabalho voluntário, filiação a entidades ambientalistas ou 
fundos de ONGs internacionais. Por outro lado, existem os mecanismos de 
autofinanciamento, que incluem a cobrança por bens e serviços ambientais, como 
concessões em parques ou vendas de mudas e sementes. 

Também podem basear-se em princípios da responsabilidade pública (recursos 
orçamentários e fundos governamentais), de valorização da imagem ecologicamente correta 
(uso de marcas ambientais, certificação de produtos, patrocínio de eventos e publicações); 
de parcerias (projetos conjuntos, contrapartidas, fundos de parceria), do estímulo à 
conservação (crédito especial para projetos ambientais privados, isenção fiscal de RPPNs e 
outros) e da cooperação internacional (PPG-7, PNMA, KFW-GTZ, etc). 

Algumas das fontes de cooperação nacionais e internacionais são mencionadas, neste item, 
com o propósito de informar e orientar a unidade no processo de captação de recursos. 

• Fontes Nacionais 

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) 

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com a 
missão de apoiar ações estratégicas de conservação e uso sustentável da biodiversidade no 
Brasil, através da operação de um fundo privado de apoio financeiro e material a partir dos 
recursos doados pelo Fundo para o Meio Ambiente Global (GEF – Global Environmental 
Facility). Sua atividade envolve a busca, a captação, a potencialização e a distribuição de 
recursos para essas ações, estimulando o desenvolvimento de iniciativas ambientais e 
economicamente sustentáveis. Opera através de três linhas de apoio temático, que são os 
fundos de parceria, o apoio à produção sustentável e melhores práticas de ecoturismo 
(FLORESTAR ESTATÍSTICO, 1993). O apoio é voltado para empresas, entidades públicas 
federais, estaduais e municipais, organizações privadas, consórcios, cooperativas e 
associações. O endereço de contato com a Secretaria Executiva do FUNBIO é o seguinte: 
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Largo do IBAM, nº1, 6º Andar, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22271-070. Telefone/Fax 
(21) 579-0809 (21) 579-0809.E-mail: funbio@funbio.org / Homepage: www.funbio.org. 

Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) 

O Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA apoia projetos de médio e pequeno porte, que 
visam à conservação, recuperação, manutenção e o uso sustentável dos recursos naturais, 
sendo um dos órgãos responsáveis em apoiar a implementação da Política Nacional de 
Meio Ambiente, no país. 

Estrategicamente, apoia oito temas, dentre os quais, a Gestão Integrada de Áreas 
Protegidas, visando, nesse sentido, apoiar a implantação de Unidades de Conservação de 
âmbito municipal, estadual e federal, bem como no auxílio de sua estruturação, 
consolidação e manejo. Outras linhas temáticas incluem a conservação / preservação de 
espécies de flora e fauna silvestres nativas e a educação ambiental para o desenvolvimento 
sustentável. 

O apoio do FNMA dá-se em duas modalidades: demanda espontânea, na qual os projetos 
são apresentados em qualquer época do ano, sem predefinição de temas ou de regiões, 
devendo obedecer as linhas temáticas; e através da Demanda Induzida, na qual os projetos 
são apresentados em resposta a editais exclusivos, com prazos determinados e 
direcionados a um tema ou região específica do país (FLORESTAR ESTATÍSTICO, 1993). 
Podem concorrer aos recursos as entidades públicas das diferentes esferas 
governamentais, organizações não governamentais sem fins lucrativos e atuantes na área 
ambiental. 

O endereço de contato com o FNMA é o seguinte: Ministério do Meio Ambiente dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - MMA Esplanada dos Ministérios, Bloco: B, 7º 
Andar, Brasília - DF - CEP: 70068-900. Telefone/Fax: (61) 317-1203 / 1266 (61) 224–0879. 
E-mail: cfnma@mma.gov.br. Homepage: http://www.mma.gov.br/port/FNMA/index.html. 

Fundação O Boticário de Proteção à Natureza (FBPN) 

Esta entidade financia projetos de conservação da natureza, em três linhas de atuação: 
unidades de conservação, proteção da vida silvestre e áreas verdes. 

Na categoria “Unidades de Conservação”, apoia projetos que visem a criação, 
implementação e manutenção de refúgios ou santuários da vida silvestre e reservas 
particulares do patrimônio natural, ou ações que visem o fortalecimento das melhores 
práticas para o manejo e conservação destas áreas. 

Na categoria “Pesquisas de proteção da vida silvestre”, apoia projetos de pesquisa e 
proteção de espécies e populações importantes ou em risco e seus ecossistemas. 

Na categoria “Áreas Verdes”, apoia projetos e pesquisas de desenvolvimento e 
disseminação de conhecimentos relativos à criação, implantação e manutenção da áreas 
verdes e arborização urbana, e de recuperação de ecossistemas alterados ou degradados 
(fragmentos e remanescentes de áreas verdes em perímetro urbano ou região 
metropolitana). 

Existe um calendário para a inscrição de propostas. O formulário está permanentemente 
disponível no site da organização: www.fbpn.org.br e o endereço para correspondência é o 
seguinte: 

O endereço de contato com a FBPN é o seguinte: Av. Rui Barbosa, 3450, Afonso Pena, São 
José dos Pinhais, Paraná - PR - CEP: 83065-260. Telefone/Fax: (41) 381-7396 / (41) 382-
4179. E-mail: fundacao@fbpn.org.br. 
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Fundo Fiduciário da Floresta Tropical – BIRD/RFT (Programa Piloto para Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil – PPG7) 

Trata-se do fundo de apoio à Política de Recursos Florestais, Programa de Proteção às 
Terras e População Indígena, Manejo Florestal na Amazônia, Manejo de Recursos 
Aquáticos, Parques e Reservas, Recuperação de Áreas Degradadas, Projetos 
Demonstrativos (Uso de Áreas Desmatadas para Reflorestamento, Agrossilvicultura, 
Implantação de Culturas Permanentes, Recuperação de Solos, Realização de Manejo 
Sustentável da Fauna e da Flora, Implantação de Culturas Permanentes). 

O endereço de contato é o seguinte: Rain Forest Trust Fund - Representação no Brasil: 
SCN Quadra: 02, Lote: A, Edfício Corporate Financial Center, Salas: 303/304, 6º Andar, 
Brasília – DF - CEP:70712-900 Telefone/Fax: (61) 329-1000 / (61) 329-1012. E-
mail/Homepage: Pda@mma.gov.br http://www.worldbank.org/html/extdr/offresp/lac/ppg7/index_p.htm. 

Empresa Brasileira de Agropecuária (EMBRAPA/PRODETAB) 

Atua em áreas que incluem a transferência de conhecimentos técnicos e tecnológicos e 
concessão de financiamentos a fundo perdido. Também se dispõe a transferir 
conhecimentos nas áreas de Recursos Naturais e Meio Ambiente (caracterização ambiental, 
mapas de solo, delineamento macroagroecológico, revegetação de áreas degradadas, 
sistemas de monitoramento do uso da terra), Controle Biológico, Recursos Florestais e 
Biotecnologia. 

O endereço de contato com a Secretaria Executiva do PRODETAB /EMBRAPA – SCI - 
SAIN, Parque Rural é o seguinte: Av. W 3/Norte (final), Ed. Sede, Sala 220-C – Brasília - DF 
- CEP:70770-901. Telefone/Fax: (61) 348-4197 / 4491 / 4219 (61) 272-4656 e-
mail/Homepage: sci@sede.embrapa.br http://www.embrapa.br/sci. 

• Fontes Internacionais 

Global Environment Facility (GEF) 

O Fundo Mundial para o Meio Ambiente – GEF agrupa 171 membros de governos, da 
comunidade científica, de instituições na área de desenvolvimento e empresas do setor 
privado e de organizações da sociedade civil. Este grupo financia projetos de cooperação 
internacional na área de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, como projetos e 
estudos sobre mudanças climáticas, diversidade biológica, águas internacionais e proteção 
da camada de ozônio. Os proponentes podem ser entidades vinculadas ao setor público, 
empresas privadas e organizações não-governamentais (ONGs). A homepage do GEF é: 
www.gefweb.org 

Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional (CIDA) 

Apoia e prioriza a Floresta Atlântica, Bacia Amazônica, poluição do ar e tratamento de 
esgotos em áreas urbanas. 

O endereço de contato com The Canadian International Development Agency – CIDA é o 
seguinte: Agência Brasileira de Cooperação – ABC. Ministério das Relações Exteriores 
Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Anexo I, 8º Andar, Brasília - DF - CEP 70170-900. 
Telefone/Fax (61) 411- 6879 / 321-2171 - (819)997-5006. Toll Free:1-800-230-6349. (61) 
411-6894 / 321-4529 - (819) 953-6088. E-mail/Homepage abc@mre.gov.br / info@ acdi-
cida.gc.ca; http://www.abc.mre.gov.br / http://www.acdicida.gc.ca/index.htm 
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Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

Presta cooperação técnica para preparação e execução de planos e os projetos de 
desenvolvimento, destacando os setores de agricultura, saneamento e meio ambiente. 

O endereço de contato com a representação no Brasil é o seguinte: Setor Embaixadas Norte 
– Q 802 Conj. F - lote 39, Brasília -DF - CEP:70800-400 / International Development Bank - 
IRD: 1300 New York Avenue – N.W. Stop B – 400, Washington, DC-20577. Telefone/Fax 
(61) 317-4272 / 4278 / 4237 / 202-623-1397 (61) 321-3112 / 202 623-1403. E-mail: 
webmaster@iadb.org/ business@iadb.org. Homepage: http://www.opf.iadb.org 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) 

Apóia as áreas de Agricultura, saneamento e meio ambiente. 

O endereço de contato com o BIRD é o seguinte: Setor Comercial Norte, Q 2 Lote A, Ed. 
Corporate Financial Center, Salas: 303 / 304, Brasília - DF - CEP: 70712-900 / Endereço 
Internacional: World Bank- International Bank For Reconstruction And Development-IRDB: 
1300 New York Avenue N.W., Washington, DC – USA 20433. Telefone/Fax: (61) 329-1000 
(61) 329-1012/1010. Homepage - http://www.worldbank.org.br/ 
http://www.obancomundial.org/ 

Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) 

Apóia e prioriza projetos de proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais renováveis. 

O endereço de contato com a GTZ é o seguinte: Ed. Brasília Trade Center: Cx. Postal: 
01991 - CEP:70259-970, SCN: Quadra: 1, Bloco: C, Sala: 1501, Brasília - DF - CEP: 70000-
000 Telefone/Fax: (61) 326-2170 / +49 619679-0 / (61) 328-9149 / +49 619679-1115. 
Homepage - http://www.gtz.de/home/english/index.html. 

Instituto de Conservação Internacional do Brasil (CI) 

Atua nas áreas de economia, biologia da conservação, planejamento e capacitação em 
conservação e políticas de conservação. Apóia projetos na Mata Atlântica, Amazônia, 
Pantanal, Caatinga e Cerrado. 

O endereço de contato com a CI do Brasil é o seguinte: Av. Antônio Abrahão Caran, 820, 
Conjunto 302, Belo Horizonte - MG - CEP: 31275-000. Telefone/Fax: (31) 441-1795 / (31) 
441-1795. E-mail: info@conservation.org.br. Homepage: http://www.conservation.org.br. 

♦ Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF) 

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) ou Fundo de Parceria para Ecossistemas 
Críticos, como é conhecido no Brasil, é fruto de uma aliança entre a Conservation 
International, o Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF), o Banco Mundial, a Fundação 
MacArthur e o governo do Japão. A coordenação local no Brasil está a cargo da Aliança 
para a Conservação da Mata Atlântica, formada pela união entre a Conservation 
International do Brasil e a Fundação SOS Mata Atlântica. A prioridade do fundo é concentrar 
esforços nas regiões mais críticas e com alta biodiversidade, como a Mata Atlântica. Com 
este propósito, o CEPF apoia projetos, com ênfase em dois corredores de biodiversidade: 
corredor central da Mata Atlântica e o Corredor da Serra do Mar. Além de apoiar estas 
iniciativas, o CEPF está envolvido no Programa de Incentivo às Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural da Mata Atlântica, em parceria com a Aliança para a Conservação da 
Mata Atlântica. Este Programa tem o objetivo de contribuir para a conservação in situ da 
biodiversidade da Mata Atlântica, fortalecendo as RPPNs localizadas dentro dos limites dos 
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corredores mencionados. As inscrições podem ser feitas online ou por meio dos formulários 
obtidos com a coordenação local no endereço cepf.ma@conservation.org.br, pelo telefone 
(31)3261-3889, ou na seção “Apply ” no website do CEPF (www.cepf.net). Lá também 
poderão ser encontradas as instruções para a elaboração da carta consulta. 

3.8.5. – Cooperação Institucional 

Existem diferentes modalidades de cooperação e tipos de parceiros, tais como governos, 
empresas e fundações. Cada uma destas possíveis fontes de recursos tem características 
próprias – doam para fins diferentes, segundo as áreas de interesse, exigindo estruturas 
diversificadas das organizações parceiras. 

A cooperação financeira baseia-se no apoio financeiro para o desenvolvimento de 
programas e/ou projetos, através de contribuições e de parcelas de recursos financeiros 
referentes a contratos de empréstimos de instituições financeiras internacionais e/ou de 
contribuições financeiras. Neste tipo de modalidade, as fontes financiadoras podem ser de 
natureza governamental ou privada. 

Já a cooperação técnica possui caráter técnico-assistencial e se baseia no desenvolvimento 
de um projeto conjunto, com o intercâmbio e/ou cessão de conhecimentos técnicos entre 
dois ou mais agentes, podendo envolver o intercâmbio de recursos humanos para 
treinamento e formação profissional, bem como a doação de equipamentos. 

A cooperação técnico-científica compreende a transferência de conhecimento científico e 
tecnológico e/ou a capacitação de recursos humanos entre dois ou mais agentes 
(concedentes e receptores). 

O termo parceria refere-se ao processo de interação e complementaridade de ação entre 
pessoas e/ou organizações, onde as partes concebem ação e cada uma disponibiliza suas 
competências, racionalizando e otimizando o uso dos recursos para o alcance de objetivos 
comuns (NUNES, 2002). Existem diversos tipos de parceria, com diferentes graus e formas 
de participação. Uma parceria pode suprir a carência de recursos financeiros, humanos e 
técnicos. 

A Reserva Biológica União recebe o apoio de várias instituições, com as quais têm parceria  
e com outras com as quais ainda não estabeleceu parceria formal. 

A Reserva Biológica União assinou, em 2002, um Acordo de Cooperação Técnica, em 
cumprimento a medidas compensatórias, com a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. 
Através desta parceria foi contratada uma bióloga para trabalhar na equipe de educação 
ambiental, além de uma secretária e um auxiliar de serviços. As atividades se iniciaram em 
janeiro de 2003 e foram concluídas em dezembro de 2004, quando se encerrou o referido 
acordo. 

O Acordo de Cooperação Técnico-Científico com a UENF, que possui representação no 
Conselho Consultivo da Reserva, necessita ser renovado. Através desta parceria foi 
realizada a construção do laboratório hoje existente na Reserva, a reforma de algumas das 
residências que se encontram na UC, para uso dos pesquisadores, e foi obtido apoio a 
laudos técnicos. 

A Reserva assinou, em 2005, um Termo de Parceria com a Usina Termo Elétrica Norte 
Fluminense (UTE) para o a elaboração deste Plano de Manejo. A UTE está localizada no 
Município de Macaé e é responsável pela execução de  cerca de 20 projetos ambientais no 
Estado do Rio de Janeiro. Na Região da Reserva, apóia o desenvolvimento de projetos, 
planos e atividades na bacia do Rio Macaé, na APA da Lagoa de Iriry (Rio das Ostras), na 
APA do Sana (Macaé) e no Parque Municipal Natural Fazenda Atalaia (Macaé) (UTE, 2005). 
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A Reserva possui um processo de formação de parceria em andamento com a Associação 
Mico-Leão-Dourado, que possui representação no Conselho Consultivo da Reserva e já 
colabora com a mesma, através da pesquisa, no manejo e monitoramento, além de apoiá-la 
institucionalmente. 

Possui uma parceria com o Movimento Ecológico de Rio das Ostras (MERO) através da 
qual foi contratada uma bióloga para trabalhar na equipe de educação ambiental da 
Reserva. Esta parceria terminou em novembro de 2005. A MERO possui representação no 
Conselho Consultivo da Reserva. As ações que o MERO vem desenvolvendo na Região 
estão resumidas no Encarte 2. 

A Reserva recebeu da PETROBRAS, em razão de compensação ambiental pela instalação 
de cabos de fibra óptica nos dutos no interior da REBIO, um veículo Toyota Hilux e a 
TELERJ Celular S/A (VIVO), em decorrência da instalação de uma ERB na ZA, contratou os 
serviços da AMLD para dar continuidade à execução do Programa de Educação Ambiental 
da RB até 2008. 

A RB recebe a ajuda externa das Prefeituras Municipais de Casimiro de Abreu, Macaé e de 
Rio das Ostras, principalmente com combustível e pessoal. As ações das prefeituras 
municipais na Região da Reserva estão descritas no Encarte 2. 

Recebe ajuda do Corpo de Bombeiros (CBERJ) de Casimiro de Abreu e de Macaé e do 
Batalhão de Polícia Militar Florestal (BPMF), que realiza o policiamento ambiental geral e 
apoia ao trabalho do IBAMA de fiscalização do entorno. A existência do Posto de 
policiamento florestal em Barra de São João é estratégica para a Reserva. 

A APA do Rio São João e a Reserva Biológica de Poço das Antas desenvolvem ações em 
conjunto com a Reserva União, que fortalecem a sua gestão, principalmente a fiscalização e 
o licenciamento de atividades. Estas UCs possuem representação no Conselho Consultivo 
da Reserva. 

 

3.9. – Declaração de Significância 

A Reserva Biológica União está inserida na Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ricos 
e ameaçados do planeta, considerado um hotspot de biodiversidade. As principais ameaças 
a este bioma são a destruição e a fragmentação de habitats naturais que isolam populações 
e interrompem processos naturais. 

Com o objetivo principal de conservar a biodiversidade deste bioma ameaçado, foram 
criadas diversas unidades de conservação, as quais, já se sabe, são insuficientes para 
proteger efetivamente o bioma. 

O Estado do Rio de Janeiro possui um dos percentuais mais altos de cobertura original da 
Mata Atlântica, cerca de 17%, sendo considerado uma região prioritária para a conservação 
deste bioma. 

Entretanto, os remanescentes de Mata Atlântica que existem no Estado não encontram-se 
igualmente distribuídos. As regiões montanhosas resguardam a maior parte dos 
remanescentes florestais, enquanto as planícies apresentam matas baixo-montana cada vez 
mais raras (ROCHA et al., 2003; SOS Mata Atlântica/INPE, 2001), visto que a Mata Atlântica 
de baixada foi a formação que mais sofreu com o processo de ocupação e uso do solo, 
perdendo grande parte da sua cobertura original (KIERULFF, 1993). Esta perda implicou na 
redução de habitats de muitas espécies, algumas das quais foram extintas localmente e 
outras, como o mico-leão-dourado Leontopithecus rosalia, que tiveram seu habitat natural 
bastante reduzido. 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 3 – Análise da UC 
 

 
 Maio / 2008 E3-163 

Estes remanescentes florestais existentes no Estado se concentram em cinco grandes 
blocos, onde ainda ocorre um grau relativamente elevado de conectividade, sob forte 
pressão antrópica. Grande parte destes blocos encontra-se em áreas onde foram criadas 
unidades de conservação, como no caso da Reserva Biológica União, que está inserida no 
Bloco da Região Norte Fluminense (ROCHA et al., 2003). 

A Reserva Biológica União encontra-se em uma das regiões mais críticas do Estado, onde 
se verifica grande perda de cobertura florestal, alto grau de degradação e manchas de 
erosão. Nesta Região, Macaé está entre os municípios que apresentam os maiores índices 
de desmatamento (SOS Mata Atlântica/INPE, 2001) e maior crescimento urbano. 

A Região aonde se encontra a Reserva sofreu por muitos anos um intenso processo de 
degradação e substituição da sua cobertura vegetal original por pastagens e cultivos. Até 
meados do século passado a região apresentava densa cobertura florestal, mas, 
principalmente, com a melhoria do acesso proporcionada pela construção várias rodovias, 
como a Rodovia BR 101, além da implementação de projetos governamentais na área de 
saneamento e irrigação, intensificou-se a devastação das florestas remanescentes e a 
degradação ambiental. Com a expansão da ocupação humana em toda a região, os poucos 
remanescentes florestais que ainda abrigavam ou tinham condições ecológicas para abrigar 
populações silvestres de mico-leão-dourado desapareceram rapidamente. 

A existência de unidades de conservação nestes grandes blocos não garante, porém 
aumenta significativamente as chances de manutenção da biodiversidade. 

A Reserva Biológica União abrange um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica de 
baixada em bom estado de conservação do estado do Rio de Janeiro, essencial para a 
permanência de várias espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. 

Possui um dos últimos e maiores remanescentes do hábitat original do mico-leão-dourado 
Leontopithecus rosalia, espécie classificada como “criticamente ameaçada”, segundo a lista 
da IUCN Red List of Threatned Animals, de espécies ameaçadas e classificada “Em Perigo”, 
pela Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2003). A Reserva União é a 
segunda maior área de mata da região de ocorrência do mico-leão-dourado após a Reserva 
Biológica de Poço das Antas e apresenta a segunda maior população selvagem da espécie 
L. rosalia, contribuindo para aumentar a variabilidade genética da espécie. 

A cobertura florestal da Reserva protege recursos hídricos da região, ao abranger em seus 
limites nascentes e cursos d' água que contribuem para a estabilização de três importantes 
bacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro: a Bacia do Rio São João, Bacia do Rio 
Macaé e Bacia do Rio das Ostras. O valor da Reserva Biológica União é maior quando se 
considera sua importância dentro do contexto regional em que está inserida, visto que 
aumenta a área protegida neste espaço territorial, quando associada às outras UCs 
existentes, contribuindo para a manutenção das espécies, dos processos ecológicos e da 
biodiversidade. 

Na Reserva foi desenvolvido o primeiro projeto de translocação do país, no caso de grupos 
de mico-leão-dourado. A formação de uma nova população do mico-leão-dourado nesta UC 
foi extremamente importante para a sobrevivência da espécie na natureza. Hoje, a Reserva 
abriga cerca de 20% da população silvestre da espécie (AMLD, 2005). 

A sobrevivência dos indivíduos, a alta taxa de reprodução e a formação de novos grupos 
são considerados como resultados positivos da adaptação dos grupos na Reserva União. A 
população de micos-leões-dourados da Reserva foi  sistematicamente monitorada até março 
de 2006. 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 3 – Análise da UC 
 

 
 Maio / 2008 E3-164 

Segundo ALVES (s.a.), as espécies de aves registradas na Reserva União correspondem a 
16,7% do total de espécies de ocorrência reconhecida no Estado do Rio de Janeiro, com um 
número elevado de espécies endêmicas da Mata Atlântica. 

Foi registrado na RB um total de 162 espécies de insetos (91 de lepidópteros e 71 de 
coleópteros), 177 espécies de aves, 44 espécies de mamíferos, sendo 10 de morcegos, 11 
espécies de répteis, 35 espécies de anfíbios e 250 espécies vegetais (angiospermas). Entre 
as aves, 15 espécies são classificadas como ameaçadas ou vulneráveis, sendo uma listada 
como criticamente em perigo. Das 250 espécies vegetais, 13 apresentam-se como 
vulneráveis e 4 em perigo, sendo que 3 constam na lista vermelha da IUCN. As principais 
espécies de mamíferos ameaçadas na RB são 5: mico-leão-dourado, bugio, preguiça-de-
coleira, lontra e jaguatirica, o que mostra a sua riqueza e importância na conservação destas 
espécies e do ecossistema como um todo. 

Na Reserva estão presentes borboletas do gênero Morpho, como M. achilles e M. menelaus, 
que são bastante visadas por colecionadores, visitantes e comerciantes de animais. 

Apesar da Reserva União não constituir caso único e não preencher uma lacuna do SNUC, 
contribui para aumentar a proteção do bioma Mata Atlântica, o qual possui um percentual 
ainda muito inferior (0,94%) ao desejado, coberto por UCs de Proteção Integral. 

A criação desta Reserva contribui para a proteção de um trecho ainda coberto por florestas 
nas zona de transição entre a baixada litorânea e a encosta atlântica da Serra do Mar. 
Segundo o decreto de criação (1998), a RB tem por objetivo assegurar a proteção e 
recuperação de remanescentes de Floresta Atlântica e formações associadas, e assim, no 
contexto em que está inserida, é essencial como potencial banco genético das espécies 
destas formações para projetos que recuperem e restaurem as áreas degradadas do seu 
entorno. 
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ANEXO 1 – Relatório Referente ao Passivo Ambiental na Reserva Biológica União 
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Niterói, 10 de maio de 2007 

À 

Dra.Sc. Maria Fernanda S.Quintela da C.Nunes 

  

Ref.:- RELATÓRIO REFERENTE A  PASSIVO AMBIENTAL NA RESERVA    BIOLÓGICA 
UNIÃO. 

 

Prezada Dra. Maria Fernanda; 

 

Conforme sua expressa solicitação em atendimento a Chefia da Reserva, segue o Relatório 
referente ao meio físico, especificamente no que se refere às áreas contaminadas por 
creosoto. 

A área em questão era da propriedade da Leopoldina Railway Company Limited S/A que 
atuava na área desde o ano de 1940 no fabrico e tratamento químico de dormentes com 
creosoto. 

A RFFSA ao assumir o controle desta ferrovia manteve como principal atividade a produção 
e tratamento de dormentes para uso em sua malha ferroviária, que contava com uma 
estrutura, chamada de Pátio Ferroviário, composta de usina de tratamento de dormentes - 
UTD, que recebeu o nome de Engenheiro Hugo Motta, superintendente da RFFSA, 
possuindo galpão para oficina mecânica, galpão para depósito, casa de força, escritório e 
uma área destinada ao armazenamento dos dormentes, pré e pós imunização. O processo 
de tratamento dos dormentes consistia na injeção de produto químico (creosoto) a alta 
pressão através de autoclave. 

Em 1996, com o processo de privatização da RFFSA, a atividade industrial foi paralisada e a 
Usina de Tratamento de Dormentes desativada. Em 1998, já criada a RB União, a UTD foi 
vendida e todos seus equipamentos foram retirados da área do pátio ferroviário, deixando 
um alto passivo ambiental caracterizado pela contaminação do solo, da água e pela 
permanência de cerca de 650.000 litros de creosoto armazenados em um tanque semi-
enterrado, em deterioração, medindo 9 metros de largura, 18 m de comprimento e 3,5 m de 
profundidade. 

O Pátio Ferroviário pertencente à RFFSA e forma também um bolsão no interior da RB.  

O creosoto usado no tratamento das dormentes é um produto extraído do carvão (alcatrão 
de hulha), em cuja composição já foram detectados aproximadamente 300 (trezentos) 
elementos químicos, entre os quais os mais importantes em volume são: 

• Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (PAH) 

• Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno (BTEX) 

Estas áreas podem ser classificadas quanto ao passivo ambiental, com o seguinte critério; 
Área potencialmente contaminadas (AP); Área com suspeita de contaminação (AS) e Área 
contaminadas (AC). 
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Estas áreas equivalem a aproximadamente 59.220 m2 (5,92 ha). E deverão ser investigadas 
criteriosamente quanto à contaminação, com coleta de amostras de solo, sub-solo, 
sedimentos e água (superficial e subterrânea), e analisadas físico-quimicamente; 

 

Imagem de Satélite da área potencialmente contaminada por creosoto coordenadas 
UTM SAD 69 – 805038N – 7517029E (Lat. 22º25´33,72” – Long. 42º02´12,96” ) 

 

Fonte:- Google Earth – visão a 592 m (1.496 pés) - 05/maio/2007 – 17h25´ 

 

Desde 1998 a administração da RB vinha envidando esforços, junto a RFFSA, para a 
retirada do creosoto armazenado no tanque devido ao risco que ele apresentava para o 
meio ambiente da RB, bem como da bacia do rio Macaé. Já em 2000 a RFFSA contratou a 
empresa SANIPLAN Engenharia e Administração de Resíduos para avaliar a destinação 
final de resíduos contaminados com creosoto bem como o passivo ambiental deixado pela 
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RFFSA na área. O relatório produzido pela referida empresa mostrou que o líquido (creosoto 
misturado em água) contido no tanque de armazenamento estava totalmente contaminado, 
oferecendo riscos à saúde humana e ao meio ambiente, não podendo ser descartado sem 
sofrer o devido tratamento. 

Em 2001, a pedido da administração da RB, o Ministério Público Federal instaurou 
procedimento administrativo (Processo SOTC nº.1.30.005.000006/2001-31, Procuradoria da 
República no Município de Niterói) determinando que a RFFSA neutralizasse o seu passivo 
ambiental e mitigasse os danos gerados.  

Em 2002 a RFFSA, e responsável pela área, firmou acordo com a Procuradoria da 
República (PR) para a neutralização deste passivo e conseqüente mitigação dos danos. 

O contrato nº.02/2002 de 29/02/2002, assinado pela empresa SANIPLAN com a RFFSA, 
para cumprir o acordo firmado com a PR, tinha como escopo: “Destinação Final de 
Resíduos Contaminados com Creosoto / Avaliação de Passivo Ambiental”. 

Em 2002, houve a retirada do produto químico armazenado no tanque e a raspagem do 
produto cristalizado existente na superfície do solo e em apenas alguns poucos locais houve 
a remoção de solo na espessura média de 25cm, conforme demonstram as fotos anexas ao 
processo.  

Todo este material retirado (borra de creosoto contido em dois tanques menores e solo 
contaminado) foi encaminhado à empresa AMBIÊNCIA Engenharia de Recursos Ambientais 
para descarte em forno de cimenteira (clinquer), conforme Manifesto de Resíduos Industriais 
da FEEMA, de nºs. 26284 e 26285 de 05/07/2000, acondicionados em 98 tambores de 200 
litros cada. 

O Relatório Final de Atividades da empresa SANIPLAN intitulado “Destinação Final de 
Resíduos Contaminados com Creosoto / Avaliação de Passivo Ambiental” não contemplou 
uma investigação hidrogeológica, geotécnica e de solos para identificar a extensão espacial 
e os níveis de contaminação do solo e das águas, tanto superficiais, como subterrâneas, 
portanto não houve uma avaliação correta deste passivo ambiental.  

Para a retirada dos 650m3 de produto armazenado no tanque semi-enterrado, foi contratada 
a empresa PELTRON Indústria e Comércio LTDA. Inicialmente a água que cobria a borra foi 
tratada empregando-se o processo de “eletrofloculação autocontrolada e adsorção em 
carvão ativada”, e descartada na própria área. 

O papel do carvão ativado, neste processo, é remover o odor e parte da matéria orgânica, 
por não ser seletivo o poluente não é destruído e sim transferido de fase, impregnando o 
carvão de uma carga maior de contaminantes e não apenas com concentrações baixas 
provenientes do odor. O valor de DQO a ser obtido ao final do processo foi subestimado 
conforme folhas 68/69 do processo. No relatório não consta qual foi à destinação final do 
carvão ativado. 

No laudo de análise, desta água, fornecido pela FEEMA conforme folha 43 do processo, 
todos os parâmetros ultrapassavam os limites preconizados pela resolução CONAMA, 
conforme demonstra o QUADRO a seguir, e não há registro de que o efluente descartado 
satisfez os padrões de qualidade compatíveis com o corpo receptor. 

Comparativo dos parâmetros das amostras de água antes do descarte x CONAMA 
AMOSTRAS PARÂMETROS 1 A 1 B 2 A 2 B 3 A 3 B CONAMA 

DBO (mg/l) 80 55 65 60 50 40 5 
DQO (mg/l) 260 240 220 270 200 190 6 
Fenóis (mg/l) 0,050 0,060 0,050 0,045 0,020 0,090 0,001 
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Cádmio (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,001 
Níquel (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,025 
Mercúrio (µg/l) 9 7 3,5 2,5 <0,10 <0,10 0,0002 
Antraceno (µg/l) <2 <2 <2 <2 <2 <2 0,05 (a) 
Fenantreno (µg/l) <2 <2 <2 <2 <2 <2 0,05 (a) 
Benzo(a)Pireno (µg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 (a) 
Pireno (µg/l) <2 <2 <2 <2 <2 <2 0,05 (a) 
Benzo(a)Antraceno (µg/l)  <2 <2 <2 <2 <2 <2 0,05 (a) 
Naftaleno (mg/l) 0,62 0,70 0,30 0,61 0,75 <2 (b) 

LEGENDA: (a) - O limite máximo para locais onde haja pesca ou cultivo de organismos para consumo é de 
0,018 (µg/l). 

 (b) - Substancias que comuniquem gosto ou odor, devem estar virtualmente ausentes Art.14 

 

Os 229 m3 de creosoto restantes no tanque semi-enterrado foram encaminhados para a 
indústria RECIBRAS B3 – Reciclagem e Comércio de Óleo LTDA para disposição final e o 
tanque, após descontaminação, foi preenchido com solo de empréstimo. 

A área dividida em 3 (três) partes distintas, estão localizadas como descrito a seguir: 

A AP - Área Potencialmente contaminada correspondendo ao local onde estava instalado o 
complexo industrial para tratamento de dormentes, conforme se observa na FOTOGRAFIA.  

               

                   FOTOGRAFIA: Casa de Força e local do tanque de creosoto (AP). 
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                  FOTOGRAFIA – Canaleta onde era acomodada a autoclave de tratamento   

                                               de dormentes com creosoto (AP) 

 

 

A Área Suspeita de Contaminação - AS está localizada no lago próximo à residência 
funcional destinada à chefia da RB.  Este lago pode ser observado na FOTOGRAFIA  

FOTOGRAFIA – Lago próximo à residência funcional destinada à chefia da RB da Reserva 

 

 

 

Além das áreas descritas acima, existe outra área, com suspeita de contaminação. Esta 
área se localiza na várzea, que pode ser observada na FOTOGRAFIA, próxima da Casa 
cedida para apoiar as atividades de pesquisa da AMLD. 
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              FOTOGRAFIA – Vista da Casa cedida para apoiar as atividades de pesquisa 

                                           da AMLD com a várzea ao fundo. 

 

 

 

A Área Contaminada - AC se localiza junto ao poço manilhado, que pode ser observado na 
FOTOGRAFIA próximo a uma área de brejo, cujas coordenadas são: Projeção UTM, Datum 
SAD 69, 805015E e 7517164N. Este poço possui aproximadamente 1 m de diâmetro por 6 
m de profundidade. Recentemente, após o esgotamento da água, na tentativa de reativação 
do poço com reposição de água vinda do lençol freático, o responsável pelo trabalho, antigo 
funcionário da RFFSA, ainda residente na Reserva, Sr. Manoel Isaltino, relatou caráter 
oleoso da água com existência de forte cheiro, sem maiores descrições. Esses fatos 
demonstram que o passivo ambiental ainda persiste na RB União, havendo necessidade de 
elaboração e implementação de um projeto específico para resolver em definitivo este 
problema. 

               

                   FOTOGRAFIA  – Poço manilhado 
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Nesta área, também está localizado o Poço de Monitoramento da água subterrânea. Este 
poço possui 15 cm de diâmetro, e 7,10 m de profundidade, com um tubo piezométrico de 5 
cm de diâmetro, e 6,15 m de profundidade, conforme se observa na FOTOGRAFIA . 

                   

                   FOTOGRAFIA  – Poço de monitoramento e do tubo piezométrico (AC) 

 

Este poço foi construído pela empresa SANIPLAN, entre agosto e setembro/2002, e na sua 
execução, conforme consta às folhas 208 a 217, apuraram que: 

7. No 0,17 m superficiais, o solo é de cor castanha, argilo-arenoso, com freqüentes 
raízes; 

8. Entre 0,17m a 1,00 m, o solo é de cor cinza, argiloso-arenoso; 

9. De 1,00m a 3,00 m, o solo é cinza-claro com manchas castanho-avermelhadas, 
possuindo muita sericita e algum caulim, grãos de quartzo, untuoso ao tato; 

10. Nível estático da água a 3,00 m; 

11. De 3,00 m a 4,00 m, solo cinza-claro com manchas castanho-avermelhadas, com 
muita sericita e pouco caulim, grãos de quartzo, untuoso ao tato. Forte cheiro de 
creosoto; 

12. De 4,00 a 7,10m, solo cinza com manchas castanho-avermelhadas, muita sericita 
brilhante, untuoso ao tato pequenas intercalações de quartzo e caulim com pouca 
sericita, cor branca. 

O risco de contaminação é potencializado pela existência de duas falhas geológicas que 
cortam a área da Reserva, no sentido Sul-Norte. Se estas falhas fossem de pequena 
extensão e dentro dos limites da própria Reserva, teriam menor significado hidrogeológico, 
porém a 1ª falha têm uma extensão total de 50,1 km, e a 2ª falha a extensão de 28,6 km, se 
aproximando da confluência dos rios Macaé e São Pedro, tendo, portanto maior significado 
hidrogeológico, podendo permitir a rápida e maior dispersão destes contaminantes. 
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No Mapa Temático a seguir podem ser observadas as falhas geológicas, sua localização e 
sua extensão total, bem como a distância entre elas e as áreas contaminadas. Verifica-se 
que a distância da área contaminada por Creosoto a uma das falhas geológicas é de 
aproximadamente 1335,7m e da segunda 2092,8m. 
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FIGURA – Mapa Temático das Falhas Geológicas e das Áreas Contaminadas  
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No período entre 1994 a 2005, o deflúvio médio anual gerado pela precipitação 
pluviométrica, entre os meses de outubro a março e que transitou nesta área equivale a 
214.968.600 litros (2.149.686 m3), transportando contaminantes, através da microbacia 
hidrográfica da Reserva, e consequentemente pela bacia do Rio Macaé. 

 

Cálculo do deflúvio nas áreas contaminadas. 
A equação desenvolvida por PEDRAZZI,2002 para o cálculo do deflúvio em bacias 
hidrográficas, aplicada ao presente caso, considera os seguintes parâmetros meteorológicas 
precipitação e evapotranspiração real, e área envolvida. 
 
                                    VE  = ( VP-V ETR) x A área      
 
onde: VE      = Volume escoado em m3  
          VP     = volume precipitado, média anual 1657,7mm = 1657,7 litros; 
          VETR  = volume referente a evapotranspiração real, média anual, 330 mm = 330         
                       litros; 
           A área = Área contaminada em m2 = 5,922 ha = 59.220 m 

 
                         VE = (VP - V ETR) x A área 

                         VE= (1657,7 – 1327,7) x 10 -3 x 5,922 x 104  

                         VE = 0,330 x 5,922 x 104    

                         VE  = 19542,6* m3   por ano, em 11 anos  (1994 a 2005) teremos: 

                         VE = 214.968,6 m3 = 214.968.600 litros, escoaram pela área nos últimos 11 
anos de avaliação dos dados meteorológicos. 

A contaminação potencializada pelas falhas pode alcançar aqüíferos importantes, como o 
Aqüífero São Tomé I, São Tomé II e Aqüífero Alúvio-Lacustre do Rio Macaé, BARRETO, A. 
B. C et al, (2000). O Aqüífero São Tomé I está localizado na parte central da porção emersa 
da Bacia de Campos no sentido NE-SW, com 380 km2, o Aqüífero São Tomé II está 
localizado na parte leste da porção emersa da Bacia de Campos, abrangendo uma área 
aproximada de 910 km2. 

Os Aqüíferos São Tomé I e II são caracterizados por arenitos avermelhados, lateríticos com 
argilas cálcicas, sobre arenitos consolidados, recobertos por sedimentos quaternários, são 
aqüíferos confinados sobrepostos ao embasamento cristalino e fortemente afetados por 
falhas normais. O primeiro, com espessura de até 160 m, permeabilidade de 1,50 m/dia, 
transmissibilidade média de 100 m2/dia, capacidade especifica média 0,50 m3h/m, águas 
ferruginosas com 500 a 1800 mg/l. O Aqüífero São Tomé II, como uma espessura de 230 m, 
permeabilidade de 1,40 m/dia, transmissibilidade de 110m2/dia, capacidade especifica média 
de 2,35 m3/h/m e águas ferruginosas entre 200 e 600 mg/l. 

O Aqüífero Alúvio-Lacustre do Rio Macaé, tem importância hidrológica local, a captação em 
geral é feita por poços rasos, cacimbas ou poços escavados com ponteiras, e poços 
tubulares. Caracterizado por areias e argilas intercaladas com matéria orgânica, aqüífero 
livre, sobreposto tanto ao embasamento cristalino quando a sedimentos mais antigos, com 
espessura de 20 m, podendo atingir espessura de até 100 m, como no aluvião do Rio 
Macaé, e vazões de até 10 m3/h, águas normalmente de boa qualidade e levemente 
ferruginosa. 
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O projeto Rio de Janeiro (2001), através da SERLA, inventariou os poços existentes na 
área, e que levam os números 251, 273 e 291 e 401. O mais significativo é o existente na 
localidade de Rocha Leão, identificado com o número 401, em aqüífero de sedimento, com 
profundidade igual a 43,7 m, e vazão de 5,5 m3/h, localizado praticamente sobre a falha 
geológica, na latitude decimal -22,429 e longitude -42, 006, que pode ter sido contaminado 
pelo creosoto, por hidrocarbonetos e esgoto doméstico na FIGURA, onde podem ser 
visualizadas falhas geológicas e a localização de poços. 

 

FIGURA  –  Localização dos poços existentes na região 

 

FONTE: Projeto Rio de Janeiro (2001 

 

Áreas contaminadas por Hidrocarbonetos (óleo diesel, gasolina etc.) 

 

Na altura do km 184,5 a 185,0 da Rodovia BR-101, ocorre um número elevado de acidentes 
com derramento de diversos produtos contaminantes, os mais facilmente observáveis são 
óleo diesel e gasolina, como mostram as FOTOGRAFIAS. 
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                   FOTOGRAFIA – BR 10, km 185 - Coordenadas UTM SAD 69 805468 N –.  

                                            7516498 E 

 

 

 

                    FOTOGRAFIA – BR 101, km 185 - Coordenadas UTM SAD 69 805468 N   

                                                – 7516498 E 

 

 

 

 

O número elevado de acidentes nesta curva da BR101 se deve ao fato da má conservação 
e manutenção do leito da BR-101 por parte do DNIT. Neste local existia anteriormente no 
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inicio desta curva uma passagem de nível, usada pela antiga RFFSA, para acesso à 
Fazenda União, para transporte de dormentes da fabricação e tratamento para a 
manutenção da linha. Este trecho da rodovia, ao ser recapeado não houve remoção do trilho 
antigo, criando uma lombada, que sob certas circunstâncias conduz motoristas incautos, 
inábeis ou distraídos a perderem o comando do veículo que conduzem, envolvendo-os em 
acidentes, derramando os produtos que transportam. A eliminação desta lombada, com a 
retirada destes trilhos e dormentes, e uma melhor sinalização diminuirá significativamente o 
índice de acidentes no local. 

Estes acidentes com derramamento de produtos os mais diversos, contaminam este local e 
o Rio Purgatório, que mais adiante ao passar pelo pequeno povoado Rocha Leão, recebe 
efluentes de esgoto in natura, vide FOTOGRAFIA esta área contaminada por esgoto está 
praticamente sobre uma das falhas geológicas, conforme pode ser observado no Mapa 
Temático das Falhas Geológicas e das Áreas Contaminadas, FIGURA  

A área contaminada por hidrocarbonetos (óleo diesel, gasolina etc.) dista da 1ª falha 
geológica 553,1 m, e da 2ª falha 1319,7m conforme pode ser observado na FIGURA, e deve 
também merecer melhor avaliação da contaminação e da dispersão da contaminação de 
forma a embasar o Projeto específico citado. 

 

                  FOTOGRAFIA – Rio Purgatório, trecho à jusante à cidade de Rocha Leão 

 

 

 

 

O Rio Purgatório a seguir passa sob a BR em direção ao Rio Macaé, como se observa na 
FOTOGRAFIA, na área da Estrada do Pico Alto. 



 

 
 Maio / 2008 E3-187 

                         FOTOGRAFIA – Rio Purgatório estrada do Pico Alto 

 

 
As análises físico-quimicas das amostras de solo, água e sedimentos determinarão 
qualitativa e quantitativamente, o nível de contaminação das áreas a serem analisadas, e se 
estes índices estarão em conformidade com o preconizado pela resolução CONAMA nº. 
357, de 17 de março de 2005. A eliminação deste passivo, sua remediação ou neutralização 
é de difícil operacionalidade e extremamente onerosa.  
Investigação Detalhada 

As áreas contaminadas por creosoto, possuidor de uma série de elementos químicos 
extremamente prejudiciais à saúde humana, segundo a USEPA (1992 e 1999), causadores 
de certos tipos de câncer em humanos e animais.  

Deve ser promovida, nesta área, uma investigação detalhada, a fim de determinar o 
tamanho do passivo ambiental presente, e um projeto especifico para a sua remediação, 
pois as águas superficiais, subsuperficiais e profundas, que transitam pela Reserva fluem 
para a bacia do Rio Macaé, carreando estes contaminantes, com grave risco de 
contaminação dessas águas que servem ao uso de grandes conglomerados humanos.  

No Levantamento Geoquímico do Estado do Rio de Janeiro, segundo CUNHA et al.(2000) 
os níveis de cádmio (Cd), zinco (Zn), e flúor (F) encontrados na água e sedimentos de 
corrente, do Rio Macaé, classificado como Classe 2, próximo a sua junção com o seu 
tributário Rio São Pedro, apresentaram valores bem acima do determinado pela resolução 
CONAMA nº. 357 Art. nº14 e 15 (17/3/2005), para esta classe de águas, e podendo ter sua 
origem nas áreas contaminadas da Reserva, conforme demonstra o QUADRO a seguir. 

QUADRO –  Anomalias em amostras de água e de sedimento, Rio Macaé 
Elemento 
químico Meio Amostrado Ponto com 

Altos teores Concentração pH Limiar 

Zinco (Zn) 
e 

Flúor (F) 

Água 
superficial e 
sedimentos 

Macaé 
 

São Pedro 

121 ppm 
 

953 ppm 
6,7 

70 ppm 
 
- 

Cádmio (Cd) Água e 
sedimentos idem 0,006 mg/L - 0,001mg/L 

FONTE: Projeto Rio de Janeiro (2001) 
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Na FIGURA a seguir apresentam-se os locais de coleta das amostras, de água e 
sedimentos, realizados no levantamento Geoquímico do Estado do Rio de Janeiro. 

                      FIGURA  – Locais de coleta das amostras 

 
FONTE: Projeto Rio de Janeiro (modificado) 

Estes elementos metálicos, cádmio e zinco, têm como origem efluente industrial 
(metalúrgica, galvanoplastia, mineradora, curtume, tratamento químico de madeira e 
fertilizantes) e, como foram detectados neste local, são um alerta e um forte indício de que a 
fonte contaminadora pode ser a área contaminada da RB União e, portanto, este fato 
merece uma investigação criteriosa. 

A influência destes elementos químicos nos humanos e animais 

O elemento químico, cádmio (Cd), é classificado como elemento tóxico, o zinco (Zn), 
dependendo da concentração também é considerado tóxico. A seguir em síntese algumas 
informações sobre a influencia dos mesmos no meio ambiente, e na saúde dos seres vivos 
(ANDRADE, L., 1999). 

O flúor (F) é um elemento essencial à saúde dos animais, quando em baixo teor na água 
pode provocar carie dentaria. Em concentração acima de 1,5 mg/l, podem provocar fluorose 
e osteoporose. 

O zinco (Zn) é um metal que apesar de ter função essencial na matéria viva, e por isto 
chamado de micronutriente, quando em baixa concentração, quando acima passa a ser 
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tóxico. Liga-se firmemente a macromoléculas, particularmente proteínas, estando envolvido 
nos processos de catalise enzimática ou reações de oxidação e/ ou redução, e é importante 
no transporte e armazenamento de moléculas menores, como o oxigênio (O2). Sua 
deficiência pode provocar dermatite e nanismo no homem, e baixa produtividade agrícola, 
quando em altos teores causa problemas circulatórios e de concentração mental, e no solo é 
tóxico para plantações de cereais. 

O cádmio é muito similar ao zinco em estrutura atômica e comportamento químico, ambos 
são metais, o cádmio, porém, não tem função biológica, é um dos elementos mais tóxicos 
para os organismos vivos. Em ratos, a dose letal aguda é de 6,3 x 10-4 mol kg-1 (Maeda & 
Sakaguchi, 1990) apud Andrade, L. (1999). O cádmio exerce seu poder tóxico ligando-se 
aos grupos sulfidrila das proteínas e quebrando a fita simples de DNA (Foster, 1983) apud 
Andrade, L. (1999). Tem afinidade pelos grupamentos hidroxil, carboxil, fosfatil, cisteinil e 
histidil das proteínas, por purinas e profirinas, e é capaz de interromper a fosforilação 
oxidativa. Tende, por exemplo, numa serie de enzimas cujo funcionamento depende do 
zinco, desloca-lo e tomar o seu lugar. 

Pode causar osteomacia, nefrite, calcificação nos rins, deformação nos ossos e disfunção 
renal, bem como câncer, doenças cardiovasculares e hipertensão. 

É um metal que tem como agravante sua meia vida, que é de 38 anos (Berman, E., 1980) 
apud Andrade, L. (1999), por isto tem efeito acumulativo no organismo humano. 

Devem ser investigados: 

a) Limites da área contaminada, mapeamento com comprovação e concentrações dos 
contaminantes liberados para o meio e presentes nesta fonte, delimitação das plumas 
de contaminação e distribuição das concentrações dos contaminantes nos meios 
atingidos. 

b) Meio físico, e as propriedades que regem o transporte de contaminantes, 
determinando as propriedades hidrodinâmicas do solo e águas subterrâneas que 
regem o transporte de contaminantes, através de estudo geológico e hidrogeológico 
das áreas contaminadas, e determinação das unidades hidroestratigráficas presentes. 
E de forma tridimensional determinar para cada uma destas unidades, seus 
parâmetros físicos e hidrodinâmicos: 

• Potenciometria (sentidos de fluxo); 

• Porosidade total; 

• Porosidade efetiva; 

• Umidade; 

• Densidade; 

• Granulometria; 

• Permeabilidade; 

• Condutividade hidráulica; 

• Curva de retenção de água e 

• Fração de carbono orgânico. 

 

Atenciosamente  

 

Vládis Caputo 


