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Apresentação 

O documento aqui apresentado trata do planejamento da Reserva Biológica União e da 
região onde está inserida.  

Estão apresentados os objetivos específicos de manejo definidos a partir dos objetivos do 
SNUC, para esta categoria de manejo, do decreto de criação, além do conhecimento 
acumulado sobre a Reserva Biológica União e sua Região. 

O conhecimento gerado através do diagnóstico apresentado nos encartes anteriores 
orientou a construção dos critérios de zoneamento, a definição e o limite das zonas, a 
definição das áreas estratégicas externas e internas e o planejamento com as suas 
diretrizes, normas e ações. 

Neste documento, apresenta-se ainda a matriz estratégica que permite uma visão integrada 
do planejamento para orientação da gestão e a proposta de corredores. 
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4. – PLANEJAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

4.1. – Visão geral do processo de planejamento 

O Plano de Manejo de uma UC de Proteção Integral é constituído pelo diagnóstico e pelo 
planejamento propriamente dito e é elaborado de acordo com o “Roteiro Metodológico de 
Planejamento: Parques Nacionais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas” (IBAMA, 
2002). Este roteiro apresenta as etapas básicas para a elaboração e revisão de planos de 
manejo, bem como os conteúdos mínimos do mesmo. 

O diagnóstico é realizado mediante diversas pesquisas, levantamentos de campo e 
consultas, incluindo consulta em Oficina de Planejamento e em reuniões técnicas. 

Primeiramente, é feita a contextualização da UC nos cenários internacional, federal e 
estadual, destacando, principalmente, sua representatividade e significância no SNUC e no 
bioma no qual está inserida. Em seguida, é realizado o diagnóstico da Região da UC, ou 
seja, dos municípios nos quais a mesma se insere e sobre aquelas áreas abrangidas pela 
sua proposta de Zona de Amortecimento. Na última etapa do diagnóstico, é feita a análise 
da UC, nos âmbitos biótico, físico, sócio-econômico e institucional. 

O conhecimento gerado sobre a Unidade de Conservação e sua Região, através do 
diagnóstico, conduz ao planejamento contínuo, gradativo, flexível e participativo. A 
abordagem metodológica atual é a do planejamento por áreas de atuação, em substituição 
àquela que enfocava o planejamento em programas e subprogramas de manejo. 

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

Os fatores internos e externos identificados através da avaliação estratégica da UC 
subsidiam a definição de estratégias e ações de manejo necessárias a sua efetiva gestão. 

Posteriormente, serão definidos os objetivos específicos de manejo da UC e as normas 
gerais para, em seguida, serem estabelecidas gradações de uso para a área da UC, através 
do zoneamento. 

Após o conhecimento e a sistematização das forças impulsoras e das forças restritivas 
existentes tanto no interior como na Região da UC, são estabelecidas as áreas estratégicas 
internas e externas para atuação da administração da Unidade de Conservação, bem como 
as ações a serem desenvolvidas em cada uma destas áreas, organizando espacialmente o 
planejamento segundo temas de ação. 

Além disto, são estabelecidas para toda a UC e Região da UC ações gerenciais gerais, que, 
por sua vez, são detalhadas em atividades, sub-atividades e normas específicas. As ações 
gerenciais gerais também se agrupam segundo temas de ação. 

Uma vez definidas as Áreas Estratégicas estas são inseridas nas Zonas de Manejo 
estabelecidas para a UC, segundo seus objetivos, características e vocação de uso. 

A partir da definição das ações gerenciais gerais e das ações para as Áreas Estratégicas 
segundo temas de ação, estabelece-se um cronograma físico-financeiro que estima os 
custos para a implementação do Plano de Manejo, e se identificam as fontes potenciais de 
financiamento. 
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Os Projetos Específicos detalham posteriormente, durante a implementação do Plano de 
Manejo (PM), algumas atividades propostas, em especial aquelas que envolvem 
conhecimentos específicos, tais como os projetos construtivos. 

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

4.1.1. – Etapas específicas do processo de planejamento na Reserva Biológica União 

O Plano de Manejo da Reserva Biológica União foi realizado de forma participativa, com 
acompanhamento do Conselho Consultivo da Unidade. 

A oficina de planejamento foi realizada, no período de 15 a 18 de março de 2005, com a 
participação efetiva de várias instituições que têm relação com a RB e sua região, incluindo-
se os representantes das equipes técnicas das Prefeituras de Macaé, Rio das Ostras e 
Casimiro de Abreu. O relatório desta oficina encontra-se em anexo a este encarte. Esta 
oficina teve desdobramentos em várias outras reuniões particularmente para a definição de 
uma proposta de Zona de Amortecimento para a Unidade. 

 

4.2. – Histórico do planejamento da Reserva Biológica União 

Até o desenvolvimento deste Plano de Manejo, a RB não dispunha de nenhum instrumento 
de planejamento, mas a administração tem sido desenvolvida atendendo-se aos objetivos 
de criação da Unidade. 

 

4.3. – Avaliação Estratégica da Unidade de Conservação 

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

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

Estes fatores foram inicialmente identificados na Oficina de Planejamento do PM da RB, 
entretanto, foram feitas atualizações nesta avaliação, pela equipe técnica, à medida que se 
obtinham as informações do diagnóstico. Posteriormente, estes fatores foram 
sistematizados em uma Matriz de Análise Estratégica, conforme previsto no Roteiro do 
IBAMA (2002) e apresentada no QUADRO 4.1. 

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

• Pontos Fortes: fenômenos ou condições inerentes à RB, que contribuem ou favorecem 
seu manejo. 

• Pontos Fracos: fenômenos ou condições inerentes à RB, que comprometem ou 
dificultam o alcance de seus objetivos. 

Para os efeitos da análise dos fatores exógenos, consideraram-se: 
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• Oportunidades: fenômenos ou condições externos à RB, que contribuem ou favorecem 
o alcance de seus objetivos. 

• Ameaças: fenômenos ou condições externos à RB, que comprometem ou dificultam o 
alcance de seus objetivos. 

 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007  E4 - 14 

QUADRO 4.1 – Matriz de Análise Estratégica  

Forças Restritivas 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fracos Ameaças Defensivas ou de Recuperação 

1 Subdivisão da UC pelos vários bolsões (BR-101, ferrovia, 
linhas de transmissão, dutos, cortando a RB) 

Paisagem fragmentada 

Entorno degradado e RB mais isolada  

Privatização e duplicação da BR-101 

Impactos provenientes das alterações antrópicas: dutos, BR-
101, linhas de transmissão, linha férrea 

Fiscalização efetivada na ZA 

Parceria estabelecida entre a RB e as Empresas 
responsáveis, para atendimento ás exigências do IBAMA, 
para mitigação dos impactos  

Alternativas de mitigação de impactos oriundos das ações 
antrópicas desenvolvidas, implementadas 

Plano de risco e de emergência exigidos pela RB ás 
empresas responsáveis  

Licença de operação revisada 

2 Insuficiência de recursos financeiros Descontinuidade das parcerias, devido às mudanças de 
governo (novos prefeitos, novos secretários) 

IBAMA não é ouvido em processos de licenciamento 
ambiental 

Descontinuidade das políticas públicas municipais 

Parcerias de longo prazo estabelecidas 

Relação institucional entre IBAMA e FEEMA fortalecida 

3 Inexistência de empresa contratada para manutenção e 
limpeza 

Descontinuidade das parcerias, devido às mudanças de 
governo (novos prefeitos, novos secretários) 

Parcerias de longo prazo estabelecidas 

 

4 Inexistência de funcionários específicos para a fiscalização 
lotados na RB 

Cultura local de caça e captura de pássaros 

A BR-101 como rota de tráfico de animais e o risco de 
introdução de espécies exóticas na região 

Comércio ilegal de carne de caça 

Não existência de ações conjuntas de monitoramento e 
fiscalização municipal, estadual e federal 

Fiscalização efetivada na ZA e no interior da RB 

Parcerias de longo prazo estabelecidas 

Quadro de funcionários para fiscalização contratados pelo 
IBAMA, previstos neste PM 

5 Número de funcionários insuficiente  Quadro de funcionários contratados pelo IBAMA, previstos 
neste PM 
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Forças Restritivas 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fracos Ameaças Defensivas ou de Recuperação 

6 Ausência de brigada permanente de combate a incêndios Descontinuidade das parcerias, devido às mudanças de 
governo (novos prefeitos, novos secretários) 

Recursos federais alocados para a contratação de brigadistas 
permanentes  

EPIs para brigadistas adquiridos e mantidos em bom estado 
de conservação 

Parcerias de gestão em mosaico para prevenção e combate a 
incêndios implementada, junto com o Parque Natural 
Municipal Fazenda Atalaia , RB Poço das Antas e APA do 
Sana e APA do Rio S. João 

Parcerias de longo prazo estabelecidas, em especial 
prefeituras, bombeiros e batalhão florestal 

7 Conhecimento e mapeamento insuficientes sobre fauna e 
flora 

Descontinuidade de parcerias com instituições de pesquisa 
e/ou agências financiadoras 

Parcerias de longo prazo estabelecidas, visando 
especialmente projetos que objetivem levantamento detalhado 
da biodiversidade local 

8 Ecossistema descaracterizado (alta degradação por espécies 
exóticas) 

Contaminação biológica e espécies exóticas no entorno Fiscalização efetivada na ZA e no interior da RB 

Espécies exóticas controladas e /ou eliminadas 

9 Alto grau de antropização Atividades inerentes aos bolsões existentes na RB 

Impactos provenientes das alterações antrópicas: dutos, BR-
101, linhas de transmissão, linha férrea 

Fiscalização efetivada na ZA e no interior da RB 

Parceria estabelecida entre a RB e as Empresas 
responsáveis para atendimento ás exigências do IBAMA, para 
mitigação dos impactos 

10 Infra-estrutura inadequada e insuficiente Descontinuidade de parcerias com instituições de pesquisa 
e/ou agências financiadoras 

Tomadores de decisão pouco informados sobre a função 
ecológica da RB 

Parcerias de longo prazo estabelecidas 

Infraestrutura prevista no PM, projetada e implantada pelo 
IBAMA  

11 Presença de estradas municipais no interior da RB :Macuca e 
Pico Alto 

Tomadores de decisão pouco informados sobre a função 
ecológica da RB 

Não compreensão da Unidade pela comunidade circunvizinha 

Projeto de pavimentação da estrada da Macuca 

Fiscalização efetivada na ZA e no interior da RB 

Programa de Conscientização e Educação Ambiental 
implementado 

Programa de Comunicação e divulgação implementado 

Programa de Integração com o entorno implementado 

Participação da Unidade junto às Prefeituras estabelecida, 
para a implementação dos Planos Diretores Municipais  
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Forças Restritivas 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fracos Ameaças Defensivas ou de Recuperação 

12 Fragilidade de limites Acesso ao interior da Reserva Biológica por estradas 
municipais 

Atividades inerentes aos bolsões existentes na UC 

Impactos provenientes das alterações antrópicas: dutos, BR-
101, linhas de transmissão, linha férrea 

Urbanização desordenada e acelerada 

Crescimento da área de expansão urbana das cidades 
vizinhas em direção a Unidade. 

Elaboração dos Planos Diretores Municipais não consideram 
as questões ambientais relacionadas à UC  

Áreas de preservação permanente – APP’s – e Reserva Legal 
desrespeitadas no entorno da Reserva 

Práticas agropecuárias inadequadas e insustentáveis a longo 
prazo 

Ausência da aplicação de incentivos econômicos para os 
proprietários que têm florestas 

Falta de um maior entendimento entre as políticas: agrícola, 
meio ambiente, fundiária e de infra-estrutura 

Pressão por assentamentos rurais em propriedades vizinhas 

IBAMA não é ouvido em processos de licenciamento 
ambiental 

Não compreensão da Unidade pela comunidade circunvizinha 

Aterro sanitário em Rio das Ostras e lixão em Casimiro de 
Abreu funcionando em desacordo com a licença ambiental 

Fiscalização efetivada na ZA e no interior da RB 

Parcerias de longo prazo estabelecidas 

Programa de Conscientização e Educação Ambiental 
implementado 

Programa de Comunicação e divulgação implementado 

Programa de Integração com o entorno implementado 

Programa de Alternativas de desenvolvimento no entorno 
implementado 

Parceria com as Prefeituras estabelecida, para a implantação 
dos Planos Diretores Municipais 
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Forças Impulsoras 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fortes Oportunidades Ofensivas ou de Avanço 

1 Conselho Consultivo implantado, atuante, afinado com os 
objetivos da RB e servindo como modelo para outras UC’s  

Integração entre a RB e a Sociedade Civil Organizada da 
Região da RB  

Integração entre a RB e a Sociedade Civil Organizada da 
Região da RB, fortalecida 

2 Existência de parcerias informais e/ou formais, para o 
desenvolvimento de projetos e programas na UC . 

Alta possibilidade de captação de recursos financeiros 
provenientes de compensação ambiental  

Mobilização da região para pleitear recursos de compensação 
ambiental da atividade petrolífera 

Participação da RB efetivada, no licenciamento de Projetos a 
serem implantados na região da RB. 

3 Relevância internacional para conservação Interesse de organismos financiadores em apoiar projetos de 
conservação na região  

Programa de Comunicação e Divulgação da RB, voltado para  
divulgação internacional, elaborado e implementado 

4 Interesse, por parte da RB, em estabelecer relações de boa 
vizinhança com o entorno 

Integração de moradores do entorno com pesquisadores na 
RB com geração de renda e inclusão social  

Presença do Batalhão de Polícia Florestal e do Meio 
Ambiente em Barra de São João, Município de Casimiro de 
Abreu 

Receptividade dos municípios em desenvolver parcerias com 
a RB 

Participação Municipal na prevenção e combate aos incêndios 
florestais 

Fiscalização efetivada na ZA e no interior da RB 

Parcerias de longo prazo estabelecidas 

Programa de Conscientização e Educação Ambiental 
implementado 

Programa de Comunicação e divulgação implementado 

Programa de Integração com o entorno implementado 

Programa de Alternativas de desenvolvimento no entorno 
implementado 

Programa de Proteção e manejo implementado 

Parceria com as Prefeituras estabelecida, para a implantação 
dos Planos Diretores Municipais  

5 Projeto Resgate Histórico integrando à comunidade de Rocha 
Leão e a RB 

Existência de atrativos no entorno para o desenvolvimento de 
projetos ecoturísticos 

Parceria de longo prazo estabelecida, com a Prefeitura 
Municipal de Rio das Ostras, para a implementação do projeto 
sobre o resgate histórico. 
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Forças Impulsoras 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fortes Oportunidades Ofensivas ou de Avanço 

6 Área com limites definidos e perímetro bem delimitado Plano diretor sendo elaborado nos municípios Parceria com as Prefeituras estabelecida, para a implantação 
dos Planos Diretores Municipais  

7 Inexistência de conflitos fundiários   

8 Pólo de difusão de gestão ambiental para entidades do 
entorno com um programa de Educação Ambiental em 
andamento 

Existência de atrativos no entorno para o desenvolvimento de 
projetos ecoturísticos  

Rodovia BR-101 como oportunidade de informar o público 
sobre a UC 

Programa de Conscientização e Educação Ambiental 
implementado. 

Programa de Comunicação e divulgação implementado 

9 Localização da RB no contexto da paisagem regional atuando 
como elo de integração natural para corredores ecológicos  Criação de novas UC’s municipais e particulares na região da 

RB 

Projeto de corredores interligando UC’s municipais e federais, 
fragmentos florestais e outras áreas protegidas, implementado 
em parcerias com as Prefeituras, IBAMA, MMA e 
proprietários. 

10 Localização estratégica no mosaico regional de Unidades de 
Conservação 

Interesse dos gestores das várias unidades de conservação 
(municipais e federais) em trabalhar o mosaico de maneira 
integrada 

Gestão integrada por mosaico em implementação priorizando 
ações de fiscalização e licenciamento em conjunto 
(União/Poço das Antas/APA São João) 

Interesse de organismos financiadores em apoiar projetos de 
conservação na região  

Gestão territorial ambiental, implementada. 

Projeto de Gestão de Desenvolvimento territorial em base 
conservacionista, implementado em parceria com o FNMA, 
MMA, IBAMA, Cooperação internacional França / Brasil, 
UFRJ, Prefeitura de Macaé. 

Fiscalização efetivada na ZA e no interior da RB, de forma 
integrada em Mosaico , com as UCs, de Poço das Antas e a 
APA do Rio S. João. 

Programa de Comunicação e Divulgação da RB, voltado para 
divulgação internacional, elaborado e implementado 

11 Participação da RB em diversos fóruns ambientais na região  Participação da RB em fóruns ambientais ampliada para fora 
da região da UC. 

12 Sistema de comunicação interno e externo instalado e em 
ampliação 

 Sistema moderno de comunicação adquirido, conforme 
solicitação deste PM 
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Forças Impulsoras 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fortes Oportunidades Ofensivas ou de Avanço 

13 Infra-estrutura e logística de apoio a pesquisadores 
implantada. 

Instituições de pesquisa interessadas em contribuir para a 
conservação e manejo da RB 

Presença de campi universitários na região (potencial para 
pesquisa) 

Infra-estrutura e logística de apoio a pesquisadores ampliada 

Parcerias de longo prazo estabelecidas com instituições de 
pesquisa 

 

14 Área com características especiais de interesse para o 
desenvolvimento de um grande número de pesquisas 

Instituições de pesquisa interessadas em contribuir para a 
conservação e manejo da RB 

Presença de campi universitários na região (potencial para 
pesquisa) 

Programa de Pesquisa e monitoramento implementado na RB 
e seu entorno  

Atividades de pesquisa científica incentivadas e apoiadas pela 
RB 

Necessidades e oportunidades para pesquisa identificadas 
pela RB e divulgadas nacional e internacionalmente 

Encontro de pesquisadores e seminários incentivados pela 
RB 

Parcerias de longo prazo estabelecidas com instituições de 
pesquisa 

Acervo científico e banco de dados implementado pela RB 
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Forças Impulsoras 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fortes Oportunidades Ofensivas ou de Avanço 

15 Presença da UC assegurando a qualidade de recursos 
hídricos de importância social 

 Ações de proteção e monitoramento implantadas na RB 

Projeto específico para conhecimento da qualidade da água 
superficial e dos aqüíferos subterrâneos da RB, desenvolvido 
e implementado. 

Projeto específico para a Identificação, proteção e 
recuperação das nascentes dos corpos de água que cortam 
RB, desenvolvido e implementado  

Programa de Conscientização e Educação Ambiental 
implementado 

RB integrada aos comitês de Bacia 

16 Área de Mata Atlântica bem preservada sugerindo a 
existência de banco genético 

Instituições de pesquisa interessadas em contribuir para a 
conservação e manejo da RB 

Presença de campi universitários na região (potencial para 
pesquisa) 

Alta possibilidade de captação de recursos financeiros 
provenientes de compensação ambiental  

Mobilização da região para pleitear recursos de compensação 
ambiental da atividade petrolífera 

Interesse de organismos financiadores em apoiar projetos de 
conservação na região 

Programa de Comunicação e Divulgação da RB, voltado para 
divulgação internacional, elaborado e implementado 

Programa de Conscientização e Educação Ambiental 
implementado 

Fiscalização efetivada na ZA e no interior da RB 

Pesquisas de genética ecológica e biotecnologia vegetal, 
incentivados pela RB  

Parcerias de longo prazo estabelecidas com instituições de 
pesquisa 
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Forças Impulsoras 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fortes Oportunidades Ofensivas ou de Avanço 

17 Importante para conservação e manejo do mico-leão-dourado Instituições de pesquisa interessadas em contribuir para a 
conservação e manejo da RB 

Presença de campi universitários na região (potencial para 
pesquisa) 

Alta possibilidade de captação de recursos financeiros 
provenientes de compensação ambiental  

Mobilização da região para pleitear recursos de compensação 
ambiental da atividade petrolífera 

Interesse de organismos financiadores em apoiar projetos de 
conservação na região  

Programa de Comunicação e Divulgação da RB, voltado para 
divulgação internacional, elaborado e implementado 

Medidas 

Programa de Reintrodução e translocação envolvendo 
proprietários de terras na região apoiado pela RB 

Programa de incentivo á criação de RPPNs, apoiado pela RB 

Parcerias de longo prazo estabelecidas com instituições de 
pesquisa 

18 A presença de uma espécie-símbolo facilita a captação de 
recursos 

Instituições de pesquisa interessadas em contribuir para a 
conservação e manejo da RB 

Presença de campi universitários na região (potencial para 
pesquisa) 

Alta possibilidade de captação de recursos financeiros 
provenientes de compensação ambiental  

Mobilização da região para pleitear recursos de compensação 
ambiental da atividade petrolífera 

Interesse de organismos financiadores em apoiar projetos de 
conservação na região  

Programa de Comunicação e Divulgação da RB, voltado para 
divulgação internacional, elaborado e implementado 

Participação da RB nos processos de licenciamentos de 
projetos impactantes , na região da RB, no nível municipal, 
estadual e federal,  formalmente efetivada.  
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4.4. – Objetivos Específicos 

Além dos objetivos de sua criação, que são assegurar a proteção e recuperação de 
remanescentes da floresta Atlântica e formações associadas, e da fauna típica, que delas 
depende, em especial o mico-leão-dourado, Leontopithecus rosalia, foram definidos para a 
RB União, com base nas suas características ambientais e da região em que está inserida, 
assim como no seu contexto regional, nacional e internacional, os seguintes objetivos 
específicos: 

1. Proteger, conservar e manejar populações do mico-leão-dourado, Leontopithecus 
rosalia. 

2. Proteger e conservar remanescentes de Mata Atlântica de Baixada. 

3. Proteger e conservar remanescentes de Mata Atlântica de Encosta. 

4. Recuperar Mata Atlântica (Baixada e Encosta) anteriormente degradada pelo uso. 

5. Contribuir para recuperação da Mata Atlântica na região da UC. 

6. Funcionar como área núcleo de desenvolvimento e difusão de conhecimento para 
conservação, restauração e manejo de ecossistemas de Mata Atlântica e gestão de 
biodiversidade. 

7. Proteger e conservar os rios Purgatório, Dourado e Iriri, importantes contribuintes das 
bacias hidrográficas dos rios Macaé, São João e Rio das Ostras, respectivamente. 

8. Proteger espécies de aves endêmicas e ameaçadas de extinção, como por exemplo: 
Leucoptemis lacernulatus Gavião-pomba, Pyrrhura cruentata Fura-mato, Touit surdus 
Apuim-de-cauda-amarela, Amazona rhodocorytha Chauá, Myrmotherula unicolor 
Choquinha-cinzenta, Myrthotherula urosticta Choquinha-de-rabo-cintado, Laniisoma 
elegans Chibane e Dacnis nigripes Saí-de-pernas-pretas. 

9. Contribuir para a conservação e proteção da flora ameaçada de extinção, como por 
exemplo: Cariniana legalis Jequitibá, Euterpe edulis Palmito Jussara, Manilkara 
subsericea Massaranduba e Lecythis lanceolata Sapucaia. 

10. Contribuir para a proteção de espécies de vertebrados ameaçados de extinção, como 
por exemplo a preguiça de coleira Bradypus torquatus, Jaguatirica Leopardus pardalis, 
Lontra  Lutra longicaudis e Onça Parda Puma concolor. 

11. Contribuir para a efetivação de corredores ecológicos na região da Mata Atlântica.  

12. Funcionar como centro de mobilização para mudança de comportamento em relação 
ao ambiente, sua proteção e conservação. 

13. Contribuir para o desenvolvimento sustentável da região e inclusão social da 
população do entorno. 

 

4.5. – Zoneamento 

O zoneamento constitui um instrumento de ordenamento territorial, de diferenciação e 
intensidade de uso da área da Unidade de Conservação com vistas à proteção de seus 
recursos naturais e culturais e cumprimento dos seus objetivos específicos de manejo. 
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Segundo o Cap. I, Art.2º, da Lei 9.985/00, entende-se por zoneamento a “definição de 
setores ou zonas em uma Unidade de Conservação com objetivos de manejo e normas 
específicas, visando proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da 
UC possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”. 

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

As Zonas de Manejo estabelecidas neste documento estão de acordo com o Roteiro 
Metodológico de Planejamento: Parque Nacional, Reserva Biológica, Estação Ecológica 
(IBAMA, 2002) e com o SNUC, lei 9.985/00. 

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

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

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

O Mapa de Zoneamento está apresentado na FIGURA 4.1, onde podem ser observadas as 
zonas propostas e os seus respectivos limites. Já no QUADRO 4.2, apresentam-se os seus 
valores de área e o seu valor de ocupação em relação á área total da RB. 

4.5.1. – Descrição das zonas 

No Zoneamento da RB foram definidas cinco Zonas que estão apresentadas no QUADRO 
4.2, com suas áreas de porcentagem em relação á área total da RB.  

QUADRO 4.2 – Valores de área e seus valores de ocupação em relação à área total da 
RB  

PERCENTAGENS DO ZONEAMENTO 
Classes Hectares Percentagem 

Zona Primitiva 1416,65 55,60 
Zona de Recuperação 1102,09 43,25 
Zona de Uso Extensivo 5,75 0,23 
Zona de Uso Especial 17,70 0,69 
Zona de Uso Conflitante 5,78 0,23 
TOTAL  2547,95 100,00 
TOTAL DA RB 2547,95 100,00 
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FIGURA 4.1 – Mapa de Zoneamento 
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4.5.1.1. – Zona Primitiva 

Definição: é aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, 
contendo espécies da flora e da fauna naturais de grande valor científico. 

Objetivo geral: preservar amostras de ecossistemas naturais terrestres e aquáticos e 
manter os processos ecológicos naturais, permitindo apenas atividades de pesquisa 
científica, educação ambiental e formas primitivas de recreação. 

Objetivos específicos: 

- Conservar a riqueza e a diversidade de espécies presentes na Mata Atlântica tanto de 
Encosta como de Baixada, inseridos nesta zona. 

- Conservar a riqueza e a diversidade de espécies presentes nos ambientes úmidos e 
ecossistemas aquáticos, inseridos nesta zona. 

- Conservar e garantir a sobrevivência das espécies ameaçadas de extinção e endêmicas 
de Mata Atlântica, presentes nesta Zona. 

- Conservar e garantir a sobrevivência das populações de mico - leão - dourado. 

- Incentivar as pesquisas científicas visando ampliar o conhecimento sobre a 
biodiversidade em ambientes mais protegidos. 

- Conservar os recursos genéticos. 

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

- Proteger recursos hídricos. 

Descrição aproximada dos seus limites: 

Esta Zona é composta por áreas, e ocupando 1416,65 ha que representam 55,60% da área 
total da RB. As áreas que estão incluídas são cinco e encontram-se detalhadas a seguir: 

Zona Primitiva Adjacente à Ampla 

Esta zona situa-se entre a faixa de domínio da LT da Ampla e a Zona de Recuperação do 
Pico Alto. Inicia-se nas coordenadas 806549 e 7519083, na interseção da referida zona de 
recuperação com a faixa de domínio da LT da Ampla. Segue em direção ao norte 
margeando a faixa de domínio da LT da Ampla até encontrar novamente a Zona de 
Recuperação nas coordenadas 806301 e 7520081. Deste ponto segue em direção leste 
margeando a Zona de Recuperação do Pico Alto até encontrar o ponto inicial. 

Zona Primitiva da Trilha Principal 

Esta zona localiza-se na parte sul da RB e inicia-se na interseção da Zona de Recuperação 
da Trilha Principal e a Zona de Recuperação da Borda, nas coordenadas 803335 e 
7513967. Deste ponto segue, em direção nordeste, pelo limite da Zona de Recuperação da 
Trilha Principal, passa pela Zona de Uso Especial Trilha Principal, nas coordenadas 806615 
e 7515600 e segue até encontrar a faixa de domínio da LT Ampla-Araruama nas 
coordenadas 806167 e 7514911. Segue em direção sudoeste margeando esta faixa de 
domínio até encontrar a Zona de Recuperação da Borda, nas coordenadas 806162 e 
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7514902,89. Segue margeando a Zona de Recuperação da Borda até encontrar o ponto 
inicial. 

Zona Primitiva da Estrada das Três Pontes  

Esta zona inicia-se na interseção da faixa de domínio da LT da Ampla com a Zona de Uso 
Especial Estrada Três Pontes, nas coordenadas 806376 e 7519663. Segue em direção sul 
margeando a faixa de domínio da LT da Ampla até encontrar a Zona de Recuperação da 
Estrada do Curral, nas coordenadas 807055 e 7517870. Segue contornando a referida Zona 
de Recuperação até encontrar a faixa de domínio dos dutos, nas coordenadas 806796 e 
7517434. Segue pelo limite da faixa de domínio dos dutos, encontra com a Zona de Uso 
Especial Trilha do Exercito e sua vegetação adjacente, no ponto de coordenadas 806497 e 
7517458, continua seguindo até encontrar a Zona de Recuperação da Trilha do Pilão nas 
coordenadas 805953,66 e 7517358. Segue contornando a referida Zona de Recuperação 
até encontrar a Zona de Uso Especial Estrada das Três Pontes nas coordenadas 805621 e 
7517538. Deste ponto segue, em direção norte, pela Zona de Uso Especial Estrada das 
Três Pontes até encontrar o ponto inicial. 

Zona Primitiva da Trilha do Pilão 

Esta zona inicia-se na interseção da Zona de Uso Especial Estrada do Buracão com a faixa 
de domínio da LT de Furnas, nas coordenadas 804007 e 7516160. Segue em direção 
sudoeste, margeando a referida faixa de domínio até encontrar o limite da Reserva, nas 
coordenadas 802543 e 7515628. Segue em direção norte margeando o limite da Reserva 
até encontrar a Zona de Recuperação da Estrada do Lava-Pé, nas coordenadas 802286 e 
7516451. Segue em direção norte, contornando a referida Zona de Recuperação até 
encontrar novamente o limite da Reserva, nas coordenadas 802360 e 7517898. Deste 
ponto, segue margeando o limite noroeste da RB até encontrar a Zona de Recuperação 
Adjacente a AMPLA, nas coordenadas 806177 e 7520433. Contorna esta Zona de 
Recuperação até encontrar a faixa de domínio da LT da Ampla, nas coordenadas 806267 e 
7520112. Continua, em direção sul, margeando a referida faixa de domínio até o 
cruzamento entre esta faixa de domínio e a Zona de Uso Especial Estrada das Três Pontes, 
nas coordenadas 806367 e 7519683. Segue, cerca de 3200 metros, pela Zona de Uso 
Especial Estrada das Três Pontes até encontrar a Zona de Recuperação Adjacente à Trilha 
do Pilão, nas coordenadas 805620 e 7517537. Deste ponto em diante, segue contornando a 
zona citada até encontrar com a Zona de Uso Extensivo “Vegetação Adjacente à Trilha do 
Pilão”, nas coordenadas 804721 e 7517306. Segue contornando por esta Zona de Uso 
Extensivo até encontrar com a Zona de Uso Especial Estrada do Lava-Pé, nas coordenadas 
804354 e 7517036. Segue por esta Zona de Uso Especial, em direção oeste, por cerca de 
120 metros até o ponto de coordenadas 804236 e 7517047. A partir deste ponto segue pela 
Zona de Recuperação da Trilha do Pilão, por aonde vai seguindo, em direção sul, até 
encontrar o ponto inicial. 

Zona Primitiva da Estrada de Furnas 7 

Esta Zona inicia-se no limite oeste da RB, abaixo da faixa de domínio da LT de Furnas, nas 
coordenadas 802528 e 7515415. Segue pelo limite da faixa de domínio da referida LT até a 
interseção entre a Zona de Uso Especial Estrada do Buracão e a Zona de Uso Conflitante 
Estrada de Furnas 7, no ponto de coordenadas 803590 e 7515909. Segue margeando a 
Zona de Uso Especial Estrada do Buracão até encontrar a Zona de Recuperação da Estrada 
do Buracão, no ponto de coordenadas 803725 e 7515534. Segue, em direção sudoeste, 
margeando a Zona de Recuperação da Estrada do Buracão até encontrar novamente o 
limite oeste da RB, nas coordenadas 802439 e 7514245. Segue margeando o limite da RB, 
por onde vai subindo até encontrar o ponto inicial. 
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Normas gerais de manejo: 

 As atividades permitidas são: a pesquisa científica, o monitoramento ambiental, e a 
proteção. 

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

 Não será permitida interferência, salvo em casos de existência de espécies estranhas ao 
ecossistema local, ou quando cientificamente comprovada a necessidade de restauração 
de forma pontual. 

 Não serão permitidas quaisquer instalações de infra-estrutura 

 Não será permitido o tráfego de veículos, e somente em casos de necessidade de 
proteção, fiscalização e pesquisa é possível o acesso a esta área, a qual deverá ser 
avaliada pela Administração da Reserva, visando controlar o acesso às áreas e minimizar 
os impactos negativos. 

 A fiscalização será constante nesta Zona. 

4.5.1.2. – Zona de Uso Extensivo 

Definição: é aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar 
algumas alterações humanas. 

Objetivo geral: Conservar as características naturais dos ambientes, minimizando os 
impactos ambientais que podem ser gerados pelas atividades humanas desenvolvidas, 
oferecendo oportunidades de educação ambiental e pesquisa. 

Objetivos específicos: 

- Proteger os ecossistemas presentes nesta zona. 

- Apoiar e/ou incentivar a realização de pesquisas científicas nas áreas que compõem esta 
zona e suas adjacências. 

- Promover e estimular o desenvolvimento de atividades de Conscientização e Educação 
Ambiental em contato com a natureza. 

Descrição da área e seus Limites: 

Esta zona engloba a Trilha do Pilão e a vegetação adjacente em uma faixa de 5 metros, o 
Centro de Vivência, o Lago e a área adjacente em uma faixa de 5 metros, a área onde está 
prevista a construção do Centro Educativo (antiga serraria), e as Trilhas de Pesquisa: Trilha 
do Cardoso, Trilha do Exército, Trilha Principal, Trilha da Posse Furnas e Trilha da Caveira, 
com uma faixa de 5 metros da vegetação adjacente a cada trilha. 

Esta zona ocupa uma área de 5,75 ha representando 0,23% da área total da RB. 

Normas gerais de manejo:  

 As atividades permitidas serão: a pesquisa científica, o monitoramento ambiental, a 
fiscalização e a Educação Ambiental. 
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 Não será permitida interferência, salvo em casos de existência de espécies estranhas ao 
ecossistema local, quando cientificamente comprovada a necessidade de restauração e 
para os serviços de manutenção necessários. 

 Esta zona deverá ser constantemente fiscalizada, especialmente nas épocas de maior 
circulação de usuários. 

 No Centro de Vivência e futuro Centro Educativo são permitidos também atividades de 
treinamento, reuniões e demais eventos de interesse da RB. 

4.5.1.3. – Zona de Uso Especial 

Definição: É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e 
serviços da Unidade de Conservação, abrangendo estradas internas, sede administrativa, 
alojamento, laboratório, habitações, e outros. 

Objetivo geral: minimizar o impacto da implantação das estruturas ou os efeitos das obras 
no ambiente natural ou cultural da Unidade através do planejamento, execução e controle 
dos serviços e da infra-estrutura. 

Objetivos específicos: 

- Dotar a RB de serviços e infra-estrutura adequada de apoio à realização de atividades de 
administração, proteção, educação ambiental, monitoramento, treinamento e pesquisa. 

Descrição aproximada dos seus limites: 

Esta zona está composta por áreas e estruturas que já existem e por outras a serem 
estabelecidas, a saber: 

a) Áreas ou estruturas existentes na RB 

Toda a infra-estrutura existente no interior da RB está dentro da Zona de Uso Especial, 
excetuando-se o Centro de Vivência e a antiga serraria (futuro Centro Educativo), 
citadas as a seguir: 

- Torre de observação de incêndio e uma área de raio de 30m ao redor dela. 

- Estrada de Acesso à Torre de Observação. Este acesso inicia-se próximo à Sede da 
RB e segue até á Torre de observação de Incêndio.  

- Área residencial. 

- Laboratório. 

- Alojamento da brigada (antiga casa de força). 

- Antigo depósito de combustível da RFFSA. 

- Sede Administrativa. 

- Guarita. 

- Trevo de entrada. 

- A estrada do Lava – Pé, até o talhão de eucaliptos, com uma faixa de 5 m para cada 
lado. 
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- A estrada das Três Pontes, com uma faixa de 5 m para cada lado. 

- A Estrada do Curral, com uma faixa de 5 m para cada lado. 

- A Estrada de Furnas, com uma faixa de 5 m para cada lado. 

- A Estrada do Buracão, com uma faixa de 5 m para cada lado. 

- A Estrada Principal, com uma faixa de 5 m para cada lado. 

- A Estrada do Exército, com uma faixa de 5 m para cada lado. 

b) Áreas a serem estabelecidas na RB. 

- Guaritas com cancela (2) – entrada e saída da Macuca 

- Posto de fiscalização (1) – localizado na sede 

Normas gerais de manejo:  

 As atividades permitidas serão: a administração, a pesquisa científica, o monitoramento, 
educação ambiental e a proteção. 

 Todos os trechos das estradas e acessos e/ou trilhas, que fazem parte da faixa de 
servidão da infra-estrutura de interesse Nacional, não se encontram dentro desta Zona e 
sim no entorno. 

 Poderão, eventualmente, ser autorizadas obras ou serviços que interfiram o mínimo 
possível com o ambiente natural e se restrinjam ao previsto no Plano de Manejo. 

 As construções e reformas deverão estar em harmonia com o meio ambiente. 

 Para os arranjos paisagísticos serão utilizadas espécies das formações naturais dos 
ecossistemas da própria RB. 

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

 Os esgotos deverão receber tratamento suficiente para não contaminarem rios, riachos 
ou nascentes. 

 O tratamento de esgotos deve priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto. 

 A fiscalização deverá ser permanente nesta zona. 

 Os veículos deverão transitar em baixas velocidades (máximo 30 Km) e será proibido o 
uso de buzinas. 

 O acesso, o uso e o funcionamento das instalações devem ser autorizados, controlados 
e monitorados pelo ICMBio. 

 Fica proibida a instalação de qualquer placa ou aviso que não conste do sistema de 
sinalização oficial, inclusive as de cunho publicitário. 

 Os serviços de construção e manutenção de infra-estrutura deverão ser devidamente 
autorizados e acompanhados pelo ICMBio, e os riscos potenciais deverão ser 
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identificados e definidos, de forma a subsidiar a adoção de ações preventivas e de 
controle. 

 As guaritas com cancela a serem instaladas, na estrada da Macuca deverão ser objeto 
da elaboração de Projeto específico, que contemple estas estruturas e com previsão de 
saneamento básico e energia. 

4.5.1.4. – Zona de Recuperação 

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

Objetivo geral: deter a degradação dos recursos naturais e restaurar a área. 

Objetivos específicos: 

- Recuperar as áreas degradadas da RB com base no conhecimento existente ou a ser 
gerado. 

- Proteger os recursos naturais da RB em áreas que sofreram impactos negativos. 

- Incentivar a realização de pesquisas sobre os processos de recomposição da vegetação 
da Mata Atlântica, visando sua aplicação na zona. 

- Contribuir para a recuperação das Áreas de Preservação Permanente e para a formação 
de corredores ecológicos. 

Contribuir para a recuperação das áreas da Zona de Recuperação da RB e Áreas de 
Preservação Permanente no entorno da UC e/ou para a formação de corredores ecológicos. 

Descrição aproximada dos seus limites:  

Esta Zona ocupa na RB uma área de 1102,09 ha que representa 43,25% da área total da 
Unidade, englobando todas as áreas ocupadas com Eucaliptos, com e/ou sem Mata 
Atlântica no sub - bosque em vários estágios de regeneração. Incluem-se ainda nesta Zona 
as áreas de pastos e campos antrópicos antigos abandonados e em processo de sucessão 
ecológica, e a vegetação adjacente que permaneceu fragmentada. 

Também se inclui o antigo Ramal Ferroviário, iniciando-se no Pátio Ferroviário e terminando 
no inicio da faixa de domínio de Furnas.  

Estão inseridas nesta Zona várias áreas da RB, que estão detalhadas a seguir: 

Zona de Recuperação do Pico Alto  

Esta zona localiza-se na extremidade norte da RB, iniciando-se nas coordenadas 806230 e 
7520378. Segue em direção sudeste, margeando a faixa de domínio da LT da AMPLA até 
coordenadas 806304 e 7520091. Deste ponto, segue contornando a Zona Primitiva 
Adjacente a Ampla até encontrar a Zona de Uso Especial Estrada das Três Pontes, nas 
coordenadas 806892 e 7519948. Segue, em direção sudeste, por alguns metros até chegar 
na Zona de Uso Conflitante Estrada do Pico Alto, nas coordenadas 807050 e 7519802. 
Segue, em direção sul, margeando a Zona de Uso Conflitante Estrada do Pico Alto até as 
coordenadas 807104 e 7519368. Deste ponto, segue contornando novamente a Zona 
Primitiva Adjacente, a AMPLA, até encontrar a faixa de domínio da referida LT, nas 
coordenadas 806550 e 7519091. Segue margeando esta faixa de domínio até encontrar a 
faixa de domínio dos dutos, nas coordenadas 807463 e 7517618, por onde segue por 
alguns metros até encontrar o limite da RB nas coordenadas 807506 e 7517661. Segue 
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margeando o limite da RB, em direção norte, atravessa a Zona de Uso Conflitante Estrada 
do Pico Alto, nas coordenadas 807452 e 7519329, e continua seguindo pelo limite da RB até 
encontrar novamente a Zona de Uso Conflitante Estrada do Pico Alto, nas coordenadas 
807513 e 7520505. Continua seguindo pelo limite da RB até encontrar o ponto inicial. 

Zona de Recuperação Adjacente à Ampla  

Esta zona situa-se entre a faixa de domínio da LT da Ampla e a Zona Primitiva da Trilha do 
Pilão. Inicia-se nas coordenadas 806196 e 7520393 na interseção do limite da RB com a 
faixa de domínio da LT da Ampla. Segue em direção oeste margeando o limite da Zona 
Primitiva até chegar novamente à faixa de domínio da LT da Ampla. Segue, em direção 
noroeste pela faixa de domínio até encontrar o ponto inicial. 

Zona de Recuperação Adjacente aos Dutos  

Esta zona inicia-se na interseção entre a Estrada do Curral e a faixa de domínio da LT de 
Furnas, nas coordenadas 807017 e 7517409. Segue em direção noroeste, margeando a 
faixa de domínio da LT de Furnas até encontrar novamente a faixa de domínio dos Dutos 
nas coordenadas 804540 e 7516352. Deste ponto, segue, em direção nordeste, margeando 
a faixa de domínio dos Dutos, até encontrar com a faixa de domínio da LT da Ampla, nas 
coordenadas 807454 e 7517586. Segue por alguns metros em direção sul, margeando a 
faixa de domínio da LT da Ampla até encontrar com a faixa de domínio da LT de Furnas, 
nas coordenadas 807512 e 7517546. Segue margeando esta faixa de domínio até encontrar 
o ponto inicial. 

Zona de Recuperação da Estrada do Buracão  

Esta zona está localizada na porção sudoeste da RB, acima da faixa de domínio dos dutos. 
Inicia-se na interseção da estrada de Furnas 6 com a faixa de domínio dos dutos e a faixa 
de domínio da LT de Furnas, nas coordenadas 804394 e 7516201. 

Segue em direção sudoeste margeando a faixa de domínio dos dutos, cruza com a Zona de 
Uso Especial Estrada do Buracão nas coordenadas 804117 e 7515767, continua margeando 
a faixa de domínio dos dutos até encontrar o limite oeste da RB, nas coordenadas 802429 e 
7514337. Segue, em direção norte, pelo limite da RB até as coordenadas 802437 e 
7514452. Deste ponto segue contornando as plantações de Eucaliptos e pastagens 
abandonadas e seguindo o limite da Zona Primitiva da Estrada de Furnas 7 até encontrar 
Zona de Uso Especial Estrada do Buracão, nas coordenadas 803726 e 7515536, segue 
margeando esta Zona de Uso Especial até encontrar a faixa de domínio da LT de Furnas, 
nas coordenadas 803589 e 7515910. Deste ponto segue pela faixa de domínio da LT de 
Furnas até encontrar o ponto inicial. 

Zona de Recuperação da Estrada de Furnas 1 

Esta zona é constituída por um pequeno fragmento localizado na extremidade leste da RB. 
Inicia-se nas coordenadas 807686 e 7517462 e segue margeando a faixa de domínio da LT 
da Ampla até o cruzamento desta faixa com a faixa de domínio da LT de Furnas nas 
coordenadas 807577 e 7517537. Segue margeando a faixa de domínio da LT de Furnas até 
encontrar o limite da RB nas coordenadas 807593 e 7517565. Deste ponto segue pelo limite 
da RB até encontrar o ponto inicial. 

Zona de Recuperação da Estrada do Curral  

Esta zona está localizada na porção leste da RB e inicia-se no cruzamento entre a Estrada 
do Curral e a faixa de domínio dos dutos, nas coordenadas 807026 e 7517481. Segue, em 
direção leste, margeando a faixa de domínio dos dutos até encontrar a faixa de domínio da 
LT da AMPLA, nas coordenadas 807448 e 7517592. Deste ponto, segue em sentido 
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noroeste, margeando a faixa de domínio da LT da AMPLA até o ponto de coordenadas 
807056 e 7517870. Segue margeando o limite da Zona Primitiva da Estrada das Três 
Pontes até encontrar novamente a faixa de domínio dos dutos, no ponto de coordenadas 
806803 e 7517431. Segue pela faixa de domínio dos dutos até encontrar o ponto inicial. 

Zona de Recuperação Adjacente à Trilha do Pilão  

Esta zona está localizada na porção central da RB, ao norte da faixa de domínio dos dutos e 
ao sul da trilha do Pilão. Inicia-se na interseção da faixa de domínio dos dutos com o limite 
sul da Zona Primitiva da Estrada das Três Pontes, nas coordenadas 805958 e 7517354. 
Segue em direção noroeste, até encontrar a Zona de Uso Especial Estrada das Três Pontes, 
nas coordenadas 805619 e 7517538. Deste ponto vai seguindo em direção a Zona de Uso 
Extensivo Trilha do Pilão, passando cerca de 200 metros acima do pátio ferroviário e segue 
até chegar na vegetação adjacente que rodeia a Zona, a cerca de 3 metros de distância à 
esquerda, nas coordenadas 804724 e 7517306. Segue, em direção norte, sempre mantendo 
os 3 metros de distância da Zona de Uso Extensivo da Trilha do Pilão até chegar ao ponto 
de coordenadas 804361 e 7517027. Segue contornando as plantações de eucaliptos e as 
áreas degradadas até encontrar a faixa de domínio da LT de FURNAS, nas coordenadas 
804983 e 7516146. Segue, em direção nordeste, pela referida faixa de domínio até 
encontrar a faixa de domínio dos dutos, nas coordenadas 804507 e 7516333. Segue pela 
faixa de domínio dos dutos, passando pelo pátio ferroviário, e segue até o ponto inicial. 

Zona de Recuperação do Estrada do Lava-Pé 

Está zona está localizada da extremidade oeste da RB. Inicia-se no limite da RB nas 
coordenadas 802348 e 7517896, contorna, em direção sul, as áreas de pastagens 
abandonadas que são limite da Zona Primitiva da Trilha do Pilão. Segue pelo limite desta 
Zona Primitiva até encontrar com a Zona de Uso Especial Trilha do Lava-Pé, nas 
coordenadas 803567 e 7517307. Segue em direção sudoeste, beirando o limite da Zona 
Primitiva da Trilha do Pilão até encontrar novamente com o limite da RB, nas coordenadas 
802283 e 7516450. Segue contornando o limite da RB até encontrar com o ponto inicial. 

Zona de Recuperação da Subestação de Furnas 

Esta zona localiza-se na porção centro-leste da RB e inicia-se na intercessão entre a Zona 
de Uso Especial Estrada Principal de Furnas e a faixa de domínio da LT Ampla-Furnas, nas 
coordenadas 806716 e 7517043. Segue em direção noroeste pela Zona de Uso Especial 
Estrada Principal de Furnas e margeando a subestação de Furnas até as coordenadas 
806234 e 7517162. Retorna em direção sul até a faixa de domínio da LT Furnas, nas 
coordenadas 806326 e 7516918. Continua margeando esta faixa de domínio até encontrar o 
cruzamento desta com a faixa de domínio da segunda LT de Furnas, nas coordenadas 
805314 e 7516562. Continua seguindo em direção leste, o limite da faixa da LT de Furnas 
até encontrar novamente a faixa de domínio da LT Ampla – Furnas, por onde vai seguindo 
até encontrar o ponto inicial. 

Zona de Recuperação da LT AMPLA/Araruama 

Esta zona tem forma triangular e localiza-se na porção sudeste da RB e tem como limites 
leste e sul o próprio limite da RB, e a LT AMPLA/Araruama é o limite oeste. O Vértice norte 
localiza-se nas coordenadas 807094 e 7516279, o vértice sudeste localiza-se nas 
coordenadas 806992 e 7515165, e o vértice sudoeste nas coordenadas 806199 e 7514911. 
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Zona de Recuperação da Ferrovia 

Esta zona é uma estreita área que está comprimida entre as faixas de domínio da Rodovia 
BR-101 e da Ferrovia Centro Atlântica e atravessa toda a RB no sentido leste-oeste. Inicia-
se no cruzamento do limite leste da RB com a faixa de domínio da ferrovia, nas 
coordenadas 807320 e 7516967. Segue margeando a faixa de domínio da ferrovia até 
encontrar o limite oeste da RB, nas coordenadas 802319 e 7513141. Segue pelo limite da 
RB, em direção norte, até encontrar a faixa de domínio da rodovia BR-101, por onde segue 
até encontrar o limite leste da RB, segue por alguns metros por este limite até encontrar o 
ponto inicial. 

Zona de Recuperação da Rodovia BR-101 – Porção sul  

Esta zona está localizada entre as faixas de domínio dos Dutos, da LT de Furnas e da 
rodovia BR-101. Estas faixas representam os limites noroeste, norte e sudeste, 
respectivamente. O limite sudoeste é o próprio limite da RB. Inicia-se na interseção entre as 
faixas de domínio dos dutos e LT de Furnas, nas coordenadas 804433 e 7516210. Segue 
margeando a faixa de domínio dos dutos até encontrar o limite da RB, nas coordenadas 
802426 e 7514318. Deste ponto segue, em direção sul, margeando o limite da RB até 
encontrar a faixa de domínio da rodovia BR-101, nas coordenadas 802348 e 7513411. 
Segue por esta faixa de domínio da rodovia BR-101 até encontrar novamente a faixa de 
domínio da LT de Furnas, nas coordenadas 804620 e 7516274. Deste ponto segue até 
encontrar o ponto inicial. 

Zona de Recuperação da Rodovia BR-101 – Porção central 

Esta zona inicia-se na interseção entre as faixas de domínio da LT de Furnas e da rodovia 
BR-101, nas coordenadas 804972 e 7516410. Segue margeando a faixa da referida LT na 
direção nordeste até encontrar o limite da subestação de Furnas. Continua seguindo por 
este limite, na direção sul, até encontrar a faixa da rodovia BR-101 nas coordenadas 806373 
e 7516806, seguindo por esta faixa em direção oeste até encontrar o ponto inicial. 

Zona de Recuperação da Rodovia BR-101 – Porção leste 

Esta zona limita-se a norte com a faixa de domínio da LT Ampla – Furnas, a leste com o 
limite da RB, ao sul com a Rodovia BR-101 e a oeste com a subestação de Furnas. Inicia-se 
na interseção entre a faixa de domínio da LT Ampla – Furnas e a subestação de Furnas, nas 
coordenadas 806719 e 7517008. Segue pela Zona de Uso Especial da Estrada Principal de 
Furnas até encontrar a faixa de domínio da rodovia BR-101, por onde segue até chegar ao 
limite leste da RB, nas coordenadas 807365 e 7517032. Segue, em direção nordeste, pelo 
limite da RB até encontrar a faixa de domínio da LT da Ampla, nas coordenadas 807668 e 
7517433. Segue, em direção noroeste, pela faixa de domínio da LT da Ampla até encontrar 
com a faixa de domínio da LT de Furnas, nas coordenadas 807568 e 7517499. Segue, em 
direção sudoeste, margeando uma trilha até chegar à faixa de domínio da LT Ampla – 
Furnas, nas coordenadas 807541 e 7517309. Segue por esta faixa de domínio até encontrar 
o ponto inicial. 

Zona de Recuperação da Trilha Principal  

Esta zona está localizada na porção sul da RB, abaixo da faixa de domínio da ferrovia. 
Inicia-se na interseção da trilha principal com a faixa de domínio da LT da Ampla / 
Araruama, nas coordenadas 806615 e 7515600. Segue, em direção noroeste, contornando 
as plantações de Eucaliptos e pastagens abandonadas até o ponto com as coordenadas 
806741 e 7516569. A partir deste ponto muda de direção, agora indo para sudoeste, 
margeando as plantações de Eucaliptos e pastagens abandonadas que se encontram ao sul 
da faixa de domínio da ferrovia, e acompanham toda sua extensão, até chegar no limite sul 
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da RB, nas coordenadas 803335 e 7513967. Continua em direção sul margeando o limite 
sul da RB, passa pela rodovia RJ-162, nas coordenadas 802603 e 7512851. Daí segue, em 
direção norte, até encontrar novamente com a faixa de domínio da ferrovia, nas 
coordenadas 802318 e 7513127. A partir deste ponto em diante percorrerá toda a margem 
da faixa de domínio da ferrovia, indo do limite oeste até o limite leste da RB, até o encontro 
entre a ferrovia e a estrada da Macuca, nas coordenadas 807296 e 7516930. Segue pela 
margem da Faixa de domínio da LT Ampla – Porto do Carro até encontrar o limite da RB, 
nas coordenadas 807134 e 7516452, continua pelo limite da RB, em direção sul, por cerca 
de 80 metros, até encontrar com a faixa de domínio da LT Ampla – Araruama, nas 
coordenadas 807116 e 7516369. Segue, em direção sudoeste, margeando a faixa de 
domínio da LT Ampla-Araruama, passa pela Zona de Uso Especial da Trilha Principal, nas 
coordenadas 806615,48 e 7515600, continua seguindo, por cerca de 215 metros, 
margeando a faixa de domínio da LT Ampla – Araruama até chegar ao ponto de 
coordenadas 806495 e 7515414. A partir deste ponto, segue em direção noroeste até 
encontratr o ponto inicial. 

Zona de Recuperação da Extremidade Leste 

É a menor Zona de Recuperação. Limita-se a noroeste com a faixa de domínio dos dutos, a 
nordeste com o limite da RB, a sudoeste com a faixa de domínio da Ampla e a sudeste com 
a faixa de domínio de Furnas. Inicia-se na interseção entre a faixa de domínio da LT de 
Furnas com a faixa de domínio da LT da Ampla, nas coordenadas 807527 e 7517571. 
Segue, direção noroeste, pelo limite da faixa de domínio da LT da Ampla até encontrar a 
faixa de domínio dos dutos, nas coordenadas 807481 e 7517605. Segue, em direção 
nordeste, margeando a faixa de domínio dos dutos até encontrar com o limite da RB, nas 
coordenadas 807521 e 7517645. Segue, em direção sudeste, por cerca de 45 metros, pelo 
limite da RB até encontrar novamente a faixa de domínio da LT de Furnas, nas coordenadas 
807549 e 7517614. Segue pela margem da LT de Furnas até encontrar o ponto inicial. 

Zona de Recuperação da Estrada de Furnas 1 

Esta zona tem formato triangular e é uma das menores zonas da unidade. Está situada na 
porção central da RB, na extremidade leste. Inicia-se na interseção entre a faixa de domínio 
da LT de Furnas e a faixa de domínio da LT da Ampla, nas coordenadas 807578 e 7517533. 
Segue, em direção nordeste, margeando a faixa de domínio da LT de Furnas até encontrar 
o limite da RB, nas coordenadas 807594 e 7517564. Segue, em direção sudeste, pelo limite 
da RB até encontrar outro lado do limite da RB, que está situado a cerca de 220 metros de 
distância da subestação da Ampla de Rocha Leão, nas coordenadas 807688 e 7517461. 
Segue por este limite da RB por cerca de 3,5 metros, em direção sudoeste, até encontrar a 
faixa de domínio da LT da Ampla, nas coordenadas 807685 e 7517458. Deste ponto muda 
de sentido, indo em direção noroeste, margeando a faixa de domínio da LT da Ampla até 
encontrar o ponto inicial. 

Zona de Recuperação da Ampla – Porto do Carro 

Esta zona está situada na extremidade leste da unidade. Inicia-se a cerca de 50 metros ao 
sul da estrada da Macuca, nas coordenadas 807310 e 7516894. Segue margeando a faixa 
de domínio da LT Ampla – Porto do Carro até o ponto de coordenadas 807156 e 7516541. 
Deste ponto, segue em direção nordeste, margeando o limite da RB até encontrar o ponto 
inicial. 

Zona de Recuperação da Borda 

Esta zona está situada na porção sul da unidade e consiste numa faixa de 3 metros de 
largura e cerca de 3000 metros de extensão que margeia o limite sul da RB. Inicia-se na 
interseção entre o limite da RB e a faixa de domínio da LT Ampla – Araruama, nas 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007 E4 - 35 

coordenadas 806160 e 7514896. Segue, em direção nordeste, margeando a faixa de 
domínio da LT Ampla – Araruama até o ponto de coordenadas 806162 e 7514902. Deste 
ponto, segue em linha reta, em direção sudoeste, até encontrar a Zona de Recuperação da 
Trilha Principal, nas coordenadas 803338 e 7513968. Segue por 3 metros em direção sul, 
margeando a Zona de Recuperação da Trilha Principal até encontrar o limite da RB, nas 
coordenadas 803338 e 7513965. Deste ponto segue margeando o limite da RB até 
encontrar o ponto inicial. 

Normas gerais de manejo:  

 As atividades permitidas serão: recuperação, a pesquisa científica, o monitoramento 
ambiental, a proteção e a educação ambiental. 

 Quando não existir conhecimento científico suficiente sobre a RB e/ou sobre a área a ser 
recuperada, somente será permitida a sua recuperação natural. 

 A recuperação poderá ser induzida, mediante projeto específico devidamente autorizado 
pelo ICMBio. 

 Na recuperação induzida somente poderão ser usadas espécies nativas, 
preferencialmente provenientes da própria RB, após a elaboração de Projeto específico, 
no qual deverá também ser avaliada a necessidade de eliminação das espécies exóticas 
existentes no ambiente da RB, como por exemplo, as bananeiras, jaqueiras, lírio do 
brejo, dentre outras. 

 As espécies exóticas deverão ser eliminadas, após a elaboração de Projeto específico 
que avalie os seus impactos no ecossistema da RB. 

 Os trabalhos de recuperação poderão ser utilizados como modelo para sensibilização do  
público, principalmente para os produtores rurais.  

 Não será permitida a instalação de infra-estrutura nesta zona, com exceção de 
instalações necessárias às atividades de proteção, recuperação, pesquisa e 
monitoramento. 

 Os resíduos sólidos gerados nestas instalações deverão ter o mesmo tratamento citado 
para as Zonas de Uso Especial e Extensivo, deste PM.  

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

 As atividades de educação ambiental realizadas nesta zona deverão seguir as 
orientações e normas do Programa de Conscientização e de Educação Ambiental.  

 No futuro, se concretizada a desativação da Estrada do Pico Alto, a área que atualmente 
compõe seu leito deverá ser incluída nesta Zona de Manejo, independente da revisão 
deste PM. 

4.5.1.5. – Zona de Uso Conflitante 

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

Objetivo geral: contemporizar a situação existente, estabelecendo procedimentos que 
minimizem os impactos sobre a Unidade de Conservação. 
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Objetivos específicos: 

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

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

Descrição aproximada dos seus limites: 

Nesta zona estão incluídos vários acessos que permitem ações de manutenção e 
conservação das linhas de transmissão de energia elétrica de FURNAS e da AMPLA, da 
faixa de domínio dos Dutos três acessos a propriedades rurais, duas estradas municipais e 
uma estadual. Esta Zona ocupa uma área de aproximadamente 5,78 ha, considerando-se a 
sua extensão e a sua faixa de influência, representando 0,23% da área total da RB. Estas 
infra-estruturas estão descritas a seguir: 

• Acesso à RB 

- Zona de Uso Conflitante Estrada do Pico Alto – Esta zona Inicia-se na ponte 
sobre o Rio Purgatório, nas coordenadas 807517 e 7520803, quando entra na área 
da RB até à saída da RB, sobre um mata-burro de ferro (divisa com a Fazenda Santa 
Marta) nas coordenadas 807452 e 7519333, com uma largura média de 7 m e 
extensão total de 2,64 km. 

- Zona de Uso Conflitante Estrada da Macuca – Esta zona inicia-se na faixa de 
domínio da Ferrovia (ponto 807091 e 7516827) até encontrar a faixa de domínio da 
LT da Ampla – Araruama, no ponto de coordenadas 806903 e 7516042. Entra 
novamente na RB, na Zona de Recuperação da LT da Ampla – Araruama, no ponto 
de coordenadas 806908 e 7515997. Deste ponto segue até o limite da RB com o 
sítio Beija-Flor (ponto 806837 e 7515122).  

- Zona de Uso Conflitante RJ-162 – Esta zona corta a região sudoeste da Reserva 
por aproximadamente 300 m iniciando-se próximo à Rio Dourado (ponto 802303 e 
7504968) até o limite da RB com a Fazenda da Luz (ponto 802594 e 7512851). 

- Zona de Uso Conflitante Estrada do Sítio dos 10 alqueires – Esta Zona inicia-se 
na Zona de Uso Conflitante da Estrada do Pico Alto, nas coordenadas 807105 e 
7520447 e segue até o limite da RB, nas coodenadas 806635 e 7520509. 

- Zona de Uso Conflitante Estrada de acesso à propriedade Viniciana – Esta zona 
inicia-se nas coordenadas 803048 e 7512999 e sua saída é nas coordenadas 
803247 e 7513111. 

- Zona de Uso Conflitante Estrada da Embratel – Esta zona localiza-se na porção 
oeste da RB e se estende por aproximadamente 110 metros. Inicia-se no ponto de 
coordenadas 802.367 e 7.516.327 e finalizando no ponto de coordenadas 802.380 e 
7.516.228. 

• Acesso as Torres de Furnas 

- Zona de Uso Conflitante Estrada 1 de FURNAS – Esta zona inicia-se no limite da 
RB, na Zona de Recuperação da Rodovia BR-101 Leste, nas coordenadas 807389 e 
7517080. Segue até ser interrompida pela faixa de domínio da LT Ampla – Furnas 
nas coordenadas 807256 e 7517203. Volta a entrar na unidade, ainda na Zona de 
Recuperação da Rodovia BR-101 Leste, nas coordenadas 807525 e 7517415. 
Segue por esta zona por cerca de 110 metros até ser interrompida pela faixa de 
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domínio da LT da Ampla entre as coordenadas 807605 e 7517477 / 807630 e 
7517498. Retorna para a RB, na Zona de Recuperação da Estrada de Furnas 1 até 
encontrar o limite da RB nas coordenadas 807632 e 7517523. 

- Zona de Uso Conflitante Estrada 2 de FURNAS – Esta zona inicia-se na Zona de 
Uso Especial Estrada do Curral (ponto 806.987 e 7.517.273) e segue à direita até 
encontrar a faixa de domínio da LT Ampla - Furnas (806979,61 e 7517344). 

- Zona de Uso Conflitante Estrada 3 de FURNAS – Esta zona inicia-se na Zona de 
Uso Especial Estrada do Curral (ponto 806996 e 7517306) e segue à esquerda até a 
faixa de domínio da LT de Furnas nas coordenadas 806979 e 7517344. 

- Zona de Uso Conflitante Estrada 4 de FURNAS – Esta zona inicia-se na Zona de 
Uso Conflitante Estrada Principal de Furnas (ponto 805934 e 7517141) segue por 
cerca de 12 metros até ser interrompida pela faixa de domínio da LT de Furnas, nas 
coordenadas 805936 e 7517127. Torna a entrar na RB na Zona de Recuperação da 
subestação de Furnas, nas coordenadas 805849 e 7516979. Segue dentro desta 
Zona de Recuperação até encontrar novamente a faixa de domínio da LT de Furnas, 
nas coordenadas 805512 e 7516708. Fazem parte desta Zona os segmentos que 
dão acesso às torres nos pontos 805844 e 7516954 (segmento 1), 805752 e 
7516776 (segmento 2) e 805646 e 7516739 (segmento 3). 

- Zona de Uso Conflitante Estrada 5 de FURNAS – Esta zona inicia-se na Zona de 
Uso Especial Estrada Principal do lado esquerdo entre a Guarita e a Sede no ponto 
de coordenadas 805263 e 7516687 e termina ao encontrar com faixa de domínio da 
LT de Furnas, nas coordenadas 805145 e 7516558. 

- Zona de Uso Conflitante Estrada 6 de FURNAS – Esta zona inicia-se no ponto 
804949 e 7516751, na Zona de Uso Especial Estrada do Buracão, seguindo à 
esquerda até encontrar com a faixa de domínio dos dutos, nas coordenadas 804617 
e 7516460. Torna a entrar na RB na Zona de Recuperação da Estrada do Buracão 
no ponto de coordenadas 804291 e 7516047. Segue para noroeste até encontrar a 
faixa de domínio da LT de Furnas, no ponto de coordenadas 803992 e 7516054. 

- Zona de Uso Conflitante Estrada 7 de FURNAS – Esta zona inicia-se à direita da 
Zona de Uso Especial da Estrada do Buracão no ponto 803589 e 7515901 e 
estende-se  pela Zona Primitiva Estrada de Furnas 7 até encontrar a faixa de 
domínio da LT de Furnas no ponto de coordenadas 803080 e 7515721. 

• Acessos aos dutos: 

- Zona de Uso Conflitante Acesso 1 – Esta zona possui 2 segmentos. O primeiro 
inicia-se na faixa de domínio da Rodovia BR-101, nas coordenadas 803963 e 
7515235 e termina na faixa de domínio dos dutos nas coordenadas 803888 e 
7515468. O segundo segmento inicia-se nas coordenadas 803876,30 e 7515317 e 
segue até a faixa de domínio dos dutos, nas coordenadas 803771 e 7515328.  

- Zona de Uso Conflitante Acesso 2 – Esta zona inicia-se na faixa de domínio da 
Rodovia BR-101, nas coordenadas 803745 e 7514962 e vai até a faixa de domínio 
dos dutos, nas coordenadas 803587 e 7515121.  

- Zona de Uso Conflitante Acesso 3 – Esta zona inicia-se faixa de domínio da 
Rodovia BR-101, nas coordenadas 803515 e 7514712 e segue até a faixa dos dutos, 
nas coordenadas 803379 e 7514957. 
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- Zona de Uso Conflitante Acesso 4 – Esta zona inicia-se na faixa de domínio da 
Rodovia BR-101, nas coordenadas, 803332 e 7514477 seguindo até a faixa de 
domínio dos dutos, nas coordenadas 803132 e 7514678. 

• Acessos a LT da Ampla 

- Zona de Uso Conflitante Acesso a Ampla 1 – Esta zona inicia-se na Zona de Uso 
Conflitante Estrada da Macuca nas coordenadas 806948 e 7516517 seguindo até o 
limite da RB, nas coordenadas 807.131 e 7516.476. 

- Zona de Uso Conflitante Acesso a Ampla 2 – Esta zona inicia-se na Zona de Uso 
Conflitante 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.  

- Zona de Uso Conflitante Acesso a Ampla 3 – Esta zona inicia-se na Zona de Uso 
Conflitante 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. 

- Zona de Uso Conflitante Acesso ao Sítio do Medeiros – Esta zona inicia-se na 
Zona de Uso Conflitante Estrada da Macuca, nas coordenadas 806897 e 7516116 e 
segue até o limite da RB, nas coordenadas 807060 e 7516081. Esta zona é cortada 
pela faixa de domínio da LT da Ampla – Araruama entre as coordenadas 806925 e 
7516084 / 806951 e 7516068. 

Normas gerais de manejo: 

 As atividades permitidas serão: a fiscalização, o monitoramento, serviços inerentes à 
manutenção de infra-estrutura específica e manejo da faixa de servidão. 

 As atividades a serem desenvolvidas nesta zona deverão obedecer às normas 
estabelecidas pela RB. 

 O controle e monitoramento das atividades nesta zona deverão ser intensivos.  

 As instituições responsáveis pelas estradas que compõem esta zona serão 
responsabilizadas pelos possíveis danos causados à RB em decorrência de sua 
atividade. 

 A manutenção das estradas que compõem esta zona, bem como suas porteiras e 
cadeados, deverá ser feita pelas instituições responsáveis pelas mesmas sob controle e 
orientação da RB. 

 Os serviços e as obras necessárias para a retirada e/ou deslocamento dos 
empreendimentos do interior da RB, deverão ser sempre comunicados à RB para 
conhecimento, análise e monitoramento. 

 Todos os trechos das estradas e acessos, que fazem parte da faixa de servidão das 
infraestruturas de interesse Nacional, não se encontram dentro desta Zona e sim no 
entorno. 

4.5.2. – Síntese do Zoneamento 

O QUADRO 4.3 apresenta as principais características das diferentes Zonas que foram 
identificadas para a Reserva Biológica União e registra os critérios adotados para sua 
definição. 
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QUADRO 4.3 – Principais características das diferentes Zonas identificadas para a Reserva Biológica União 

Caracterização Geral 
Zonas 

Critérios de 

Zoneamento 

Valores 

(A/M/B) Meio Físico Meio Biótico Meio Antrópico 
Principais Conflitos Usos Permitidos 

Grau de conservação da vegetação A / M 

Variabilidade ambiental A 

Riqueza e/ou diversidade de 
espécies A / M 

Sustentabilidade ambiental A 

Potencial para conscientização 
ambiental A 

Potencial de visitação* M / A 

Potencial para pesquisa A 

Zo
na

 P
rim

iti
va

 

Presença de espécies endêmicas 
e/ou ameaçadas A / M 

Presença do Complexo 
Paraíba do Sul, Unidade 
S. Fidélis e Complexo 
Região dos Lagos em 
Domínio Colinoso, 
escarpas serranas e 
planícies aluviais. Solos, 
especialmente os 
latossolos vermelho-
amarelos e argissolos, 
com alguns pontos de 
gleissolo hápico. 

Presença de floresta 
submontana em bom 
estado de 
conservação. 
Presença de floresta 
de baixada e áreas 
úmidas em bom 
estado de 
conservação. 
Presença de mico-
leão-dourado e 
outras espécies 
ameaçadas e/ou 
endêmicas de Mata 
Atlântica. 

Presença de trilhas 
de pesquisa e 
fiscalização 

Presença de 
vegetação 
invasora (em 
especial nos 
seus limites do 
zoneamento) 
Presença de 
atividade de caça 

Pesquisa. 
Monitoramento 
ambiental. 
Fiscalização. 

Grau de conservação da vegetação M / B 

Sustentabilidade ambiental M 

Potencial para conscientização 
ambiental A 

Potencial de visitação A 

Zo
na

 d
e 

U
so

 E
xt

en
si

vo
 

Presença de Infra-estrutura A 

Presença do Complexo 
Paraíba do Sul, Unidade 
S. Fidélis e Complexo 
Região dos Lagos em 
Domínio Colinoso, 
escarpas serranas e 
planícies aluviais. Solos, 
especialmente os 
latossolos vermelho-
amarelos e argissolos, 
com alguns pontos de 
gelissolo hápico. 

Presença de floresta 
submontana e 
capoeira submontana 
em bom estado de 
conservação. 
Presença de floresta 
de baixada e áreas 
úmidas em bom 
estado de 
conservação. 
Presença de mico-
leão-dourado e 
outras espécies 
ameaçadas e/ou 
endêmicas de Mata 
Atlântica. 

Presença de trilhas, 
centro de vivência, 
lago e centro 
educativo 

Presença de 
vegetação 
fragmentada com 
efeito de borda 
Presença de 
vegetação 
exótica invasora. 
Compactação do 
solo das trilhas 

Visitação restrita 
para educação 
ambiental e 
interpretação. 
Fiscalização. 
Pesquisa 
científica. 
Monitoramento 
ambiental. 
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Caracterização Geral 
Zonas 

Critérios de 

Zoneamento 

Valores 

(A/M/B) Meio Físico Meio Biótico Meio Antrópico 
Principais Conflitos Usos Permitidos 

Presença de infra-estrutura e de 
atividades gerenciais A 

Uso conflitante A 

Zo
na

 d
e 

U
so

 E
sp

ec
ia

l 

Grau de conservação da vegetação A / M / B 

Presença do Complexo 
Paraíba do Sul, Unidade 
S. Fidélis e Complexo 
Região dos Lagos em 
Domínio Colinoso, 
escarpas serranas e 
planícies aluviais. Solos, 
especialmente os 
latossolos vermelho-
amarelos e argissolos. 

A vegetação 
existente se 
caracteriza pela 
presença de espécies 
exóticas e vegetação 
de Mata Atlântica, 
sub-montana e de 
baixada, em seus 
diversos estágios de 
conservação. 

Todas as estruturas 
presentes na RB que 
atendem pesquisa, 
fiscalização e 
administração. 

Circulação de 
pessoas não 
ligadas as 
atividades 
inerentes ao 
manejo da RB. 
Possível 
contaminação do 
lençol freático 
(esgotamento 
sanitário). 

Administração. 
Pesquisa e 
monitoramento. 
Proteção. 
Manutenção. 
Circulação de 
pessoas ligadas 
a manutenção 
das infra-
estruturas de 
interesse 
nacional. 

Grau de conservação da vegetação M / B 

Variabilidade ambiental A 

Representatividade A 

Riqueza e/ou diversidade das 
espécies B 

Áreas de transição M / B 

Suscetibilidade Ambiental M / B 

Potencialidade para conscientização A / M 

Potencial para pesquisa A / M 

Zo
na

 d
e 

R
ec

up
er

aç
ão

 

Presença de infra-estrutura B 

Presença do Complexo 
Paraíba do Sul, Unidade 
S. Fidélis e Complexo 
Região dos Lagos em 
Domínio Colinoso, 
escarpas serranas e 
planícies aluviais. Solos, 
especialmente os 
latossolos vermelho-
amarelos e argissolos, 
com alguns pontos de 
gelissolo hápico. 

Presença de áreas 
plantadas com 
eucaliptos, com sub-
bosque natural, em 
vários estágios de 
regeneração e áreas 
de pastagem. 

Vestígios de 
atividades antrópicas 
anteriores à criação 
da RB. Presença de 
estradas e/ou trilhas. 

Presença 
marcante  de 
vegetação 
exótica (eucalipto 
e gramíneas). 
Áreas com 
vegetação 
alterada por 
incidência de 
incêndios. 
Presença de 
atividade de 
caça. 

Implantação de 
Programa de 
recuperação de 
áreas 
degradadas. 
Proteção. 
Pesquisa e 
monitoramento 
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Caracterização Geral 
Zonas 

Critérios de 

Zoneamento 

Valores 

(A/M/B) Meio Físico Meio Biótico Meio Antrópico 
Principais Conflitos Usos Permitidos 

Atividades conflitantes A 

Zo
na

 d
e 

U
so

 C
on

fli
ta

nt
e 

Atividades humanas A 

Presença do Complexo 
Paraíba do Sul, Unidade 
S. Fidélis e Complexo 
Região dos Lagos em 
Domínio Colinoso, 
escarpas serranas e 
planícies aluviais. Solos, 
especialmente os 
latossolos vermelho-
amarelos e argissolos, 
com alguns pontos de 
gleissolo hápico. 

Vegetação alterada 
nas margens das 
estradas. 

Estradas. 

Circulação de 
pessoas 
estranhas ao 
ICMBio nas 
estradas 
públicas. 
Facilidade de 
acesso à RB 
para atividade de 
caça. 
Vulnerabilidade à 
ocorrência de 
incêndios. 
Fragmentação da 
floresta com 
conseqüente 
efeito de borda. 
Presença de 
vegetação 
exótica. 
Presença de lixo 
nas estradas 
públicas. 

Proteção 
Monitoramento 
Circulação de 
pessoas ligadas 
a manutenção 
das infra-
estruturas de 
interesse 
nacional. 
Manejo. 

LEGENDA: * A visitação na RB somente ocorrerá com objetivos de Educação Ambiental e Pesquisa 
A: Alto 
M: Médio 
B: Baixo  
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4.6. – Normas gerais da Unidade de Conservação 

Neste item, estão indicadas as normas gerais de manejo para a Reserva Biológica União, 
que estabelecem, regulamentam e esclarecem as atividades e procedimentos gerais a 
serem desenvolvidos e adotados na RB. 

 A RB deverá elaborar um Regimento Interno que contemple as normas necessárias ao 
bom desenvolvimento de suas atividades. 

 O Conselho Consultivo é parte integrante da estrutura administrativa da RB, devendo 
esta dar conhecimento ao mesmo sobre o manejo da UC, na busca de uma gestão 
participativa. 

 No final de cada ano, a RB deverá produzir relatório das atividades desenvolvidas para 
apresentação ao Conselho Consultivo e ao ICMBio. 

 A RB estará aberta para atendimento ao público nos dias úteis, das 8:00 h às 17:00 h, 
com intervalo para almoço de 12:00 h às 13:00 h,  podendo ser ajustado com o horário 
de verão. 

 Os horários de funcionamento da RB e das atividades propostas, neste documento, 
deverão ser constantemente divulgados em mídia apropriada. 

 A infra-estrutura da RB limitar-se-á àquela indicada por este Plano, exceto nos casos em 
que seja comprovada a necessidade de outra para o manejo da UC. 

 Será vedada a construção de quaisquer obras de engenharia que não sejam de 
interesse da RB e incompatíveis com a categoria de manejo, tais como: rodovias, 
ferrovias, barragens, aquedutos, oleodutos, gasodutos, linhas de transmissão e 
distribuição de energia elétrica, torres de telefonia celular, entre outras. 

 Não serão permitidos em nenhuma hipótese novos licenciamentos e/ou construções, e 
ampliações da infra-estrutura de interesse nacional, estadual e municipal que cortem a 
Reserva. 

 Não será permitida a visitação pública, exceto aquela com finalidade científica ou 
educativa. 

 Não será permitida, em nenhuma hipótese, a entrada e/ou criação de animais de 
estimação. 

 São proibidos o ingresso e a permanência, na RB, de pessoas portando armas, 
materiais ou instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou a quaisquer outras 
atividades prejudiciais à fauna ou à flora, exceto aqueles oficialmente autorizados pela 
legislação vigente. 

 Todas as pesquisas e projetos a serem realizados na RB, deverão ter a autorização e o 
acompanhamento do ICMBio, segundo as determinações da legislação vigente. 

 O material coletado na RB deverá ser fiscalizado pelo Núcleo de Pesquisa, visando 
verificar se o mesmo está de acordo com o autorizado. 

 Os pesquisadores, devidamente autorizados e munidos de licença de pesquisa, poderão 
utilizar-se de instrumentos, de equipamentos pertinentes e de instalações especificas 
para a prática de pesquisas e monitoramento ambiental. 
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 As pesquisas realizadas, ou em andamento, na RB e no seu entorno deverão compor 
um banco de dados e as informações geradas por elas, já publicadas, deverão ser 
sistematizadas e disponibilizadas na mídia apropriada. 

 Deverá ser dada prioridade às pesquisas que contribuam com os objetivos de criação da 
RB. 

 A RB deverá exigir periodicamente, e com prazos determinados, os relatórios de 
pesquisadores. Estes deverão ser entregues à RB pelos pesquisadores, fotógrafos e 
outros, devendo permanecer uma cópia depositada na Sede. No caso das pesquisas já 
concluídas e/ou em andamento, implementar cronograma de entrega dos documentos. 

 A fiscalização da RB deverá ser permanente e sistemática, devendo ser realizada por 
pessoas capacitadas, pertencentes às instituições oficiais de proteção ambiental, bem 
como as conveniadas e terceirizadas. 

 As atividades de prevenção e combate a incêndios deverão ser permanentes e 
sistemáticas, devendo ser realizadas por pessoas capacitadas. 

 Será proibida a caça, a pesca, a coleta e a apanha de espécimes da fauna e da flora, em 
todas as zonas de manejo, ressalvadas aquelas com finalidades científicas, desde que 
autorizadas pelo ICMBio. 

 Toda atividade humana que comprometa ou possa comprometer a integridade da RB 
deverá ser eliminada, minimizada e/ou evitada. 

 É proibido alimentar as espécies de animais silvestres, exceto em atividade de pesquisa, 
quando comprovadamente não existir outra alternativa metodológica. 

 A reintrodução de espécies da flora ou da fauna nativa somente será permitida quando 
autorizada pelo ICMBio, mediante projeto específico. 

 Não será permitido o cultivo de hortas no interior da RB. 

 É proibida a venda e o consumo de bebida alcoólica no interior da RB. 

 Todo lixo produzido pelas atividades da RB deverá ser separado seletivamente, 
acondicionado em recipientes adequados e transportado para local apropriado fora da 
RB. 

 O sistema de sinalização interno da RB, seguirá os padrões e especificações 
estabelecidas no manual de sinalização do Guia de Chefes de Unidades de 
Conservação do IBAMA e o externo, os padrões especificados pelas instituições 
responsáveis por sua administração.  

 Fica proibida a instalação de qualquer placa ou aviso nos limites da RB, que não conste 
do seu sistema de sinalização oficial, inclusive as publicitárias, salvo aquelas de cunho 
ambiental e formalmente autorizadas pelo ICMBio. 

 Todos os incêndios ocorridos no interior da RB devem ser sistematizados em um banco 
de dados para uso da UC, do ICMBio e demais interessados. 

 Todas as edificações da RB deverão contar com extintores de incêndio, de acordo com 
as normas de segurança e as pessoas que nela desempenham as suas funções deverão 
ser capacitadas para utilizá-los. 

 Todos os funcionários da RB deverão desenvolver suas atividades profissionais 
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devidamente uniformizados e identificados.  

 Todo veículo que circule regularmente pela RB deve ser cadastrado pela Administração 
da UC e possuir uma identificação permanente. 

 A velocidade máxima dos veículos que circulam pelas estradas da RB deve ser de 30 
Km/h. 

 Deverá ser realizada aleatoriamente pela vigilância da RB, vistoria dos nos veículos e 
pessoas que transitam na RB. 

 Todas as parcerias desenvolvidas entre a RB e demais instituições deverão ser 
formalmente oficializadas.  

 Todas as atividades de manejo executadas em forma de parceria, devem ter a 
supervisão da RB. 

 Deve ser dada prioridade à busca de recursos para projetos que contribuam para que a 
RB atinja seus objetivos de criação. 

 Dentro dos limites da RB, somente serão permitidas instalações oficiais do ICMBio. 

 Toda construção, reforma ou ampliação da infra-estrutura predial da RB deverá ser 
acompanhada de projeto específico aprovado pelo ICMBio. 

 O acesso, uso e funcionamento das instalações existentes na UC terão que ser 
autorizados, controlados e monitorados pela RB. 

 A moradia, bem como os demais usos da infra-estrutura da RB só é permitida a pessoas 
e/ou instituições ligadas ao seu manejo e devidamente autorizadas. 

 Os usuários que utilizarem a infra-estrutura e equipamentos da RB serão responsáveis 
por qualquer dano causado aos mesmos, pelo uso e/ou pelo manuseio inadequado. 

 O uso das trilhas existentes no interior da RB deve ser minimizado ao máximo, além de 
monitorado pela UC. 

 A intensidade de uso e capacidade de carga e suporte da Trilha Interpretativa do Pilão 
deverá ser objeto de estudo específico. 

 É proibida a abertura de novas trilhas, bem como a ampliação das já existentes, exceto 
nos casos de necessidade para o manejo da RB. 

 Deverão ser realizadas gestões para resolver a questão fundiária do Pátio Ferroviário. 

 Deverão ser realizadas gestões para que a RB atinja o objetivo de funcionar como um 
centro de mobilização para mudança de comportamento em relação ao ambiente, sua 
proteção e conservação. 

 O manejo das espécies exóticas do interior da RB só poderá ser efetuado após estudos 
específicos. 

 Deverá ser realizado com prioridade um estudo detalhado da contaminação por creosoto 
no interior da RB, e implementadas medidas imediatas de remediação ambiental na UC. 

 A qualidade da água consumida na RB deverá ser avaliada periodicamente, bem como 
sua captação, armazenamento e distribuição deverá sofrer manutenção adequada e 
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constante. 

 O sistema de esgotamento sanitário deverá sofrer manutenção periódica. 

4.6.1. – Normas gerais para a Zona de Amortecimento 

Este item foi remetido para o Anexo 3 do Encarte 2 

4.7. – Planejamento por Áreas de Atuação 

As áreas de atuação são espaços específicos que visam o gerenciamento da Unidade de 
Conservação, estabelecendo, tanto em seu interior quanto em seu exterior, áreas 
estratégicas e ações a serem desenvolvidas em cada uma destas áreas, organizando seu 
planejamento segundo os programas temáticos. 

No QUADRO 4.4, apresenta-se um resumo dos programas de ação propostos neste 
documento, segundo os temas já mencionados, e seus objetivos gerais. 

QUADRO 4.4 – Programas de ação para a Reserva por temas e seus objetivos gerais 

Tema Programa de Ação Objetivo geral 

Programa de Fiscalização e 
Controle 

Manter a UC protegida de invasões humanas e animais, e 
exercer o controle das atividades que possam ameaçar a 
integridade do patrimônio natural e cultural, além de assegurar 
a integridade dos funcionários, pesquisadores e visitantes. 

Programa de Prevenção e 
Combate a Incêndios 

Florestais 
Dotar a RB dos meios e estratégias necessários para que a 
mesma esteja protegida contra os incêndios florestais. 

Programa de Manejo e 
Proteção das Espécies de 

Fauna e Flora da RB 

Conservar, recuperar e manter a biodiversidade existente na 
UC, assim como incentivar a conservação das espécies no 
entorno, incluindo o controle das atividades impactantes. 

Programa de Recuperação 
das Áreas Degradadas 

Identificar, mapear e definir o grau de degradação e suas 
causas, tanto das áreas de dentro da RB como no entorno, de 
forma a desenvolver projetos específicos de recuperação de 
áreas degradadas, melhorando, assim, a qualidade da 
cobertura vegetal da RB. 

Pr
ot
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ão

 e
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o 

Sub Programa de 
Remediação Ambiental 

Identificar as áreas contaminadas por creosoto e remediar o 
passivo ambiental da RFFSA. 

Programa de Pesquisa 
Aumentar o conhecimento científico sobre a área da RB e sua 
biodiversidade, subsidiando os demais programas de ação de 
proteção e manejo. 

P
es

qu
is

a 
e 
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m
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Programa de Monitoramento 
Integrar todas as atividades desenvolvidas na UC, através dos 
resultados obtidos ao longo do tempo, além de subsidiar a 
avaliação da implementação do Plano de Manejo. 

Programa de 
Conscientização e Educação 

Ambiental 

Ampliar as atividades atuais, com o objetivo geral de integrar a 
UC com as comunidades da região, de forma a sensibilizá-los 
sobre a importância da conservação dos recursos naturais, das 
espécies ameaçadas de extinção, das espécies endêmicas, 
etc. Além de incentivar o uso e o manejo dos recursos naturais 
de seu entorno, com práticas conservacionistas, 
implementando o desenvolvimento social e econômico em 
bases conservacionistas. V

is
ita

çã
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Sub Programa Formação 
Continuada de 
Multiplicadores 

Fomentar o desenvolvimento regional e local em bases 
ambientalmente sustentáveis. 

   
  

O
pe

ra
ci

on
al

iz
a 

çã
o Programa de 

Operacionalização 
Propiciar a gestão adequada, garantindo a funcionalidade da 
RB e o atendimento dos seus objetivos específicos. 
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Sub Programa de 
Sinalização 

Dotar a RB de um sistema de sinalização visual, tanto externa 
quanto interna, capaz de indicar acessos, bem como seus 
limites, contribuir para uma melhor circulação interna de 
veículos e pedestres, indicar serviços e facilidades oferecidas, 
interpretar os recursos naturais e educação ambiental, indicar 
infra-estruturas de apoio administrativo, aspectos ligados à 
segurança do visitante, horário de funcionamento, normas e 
regulamentos. 

Sub Programa de 
Comunicação Social 

Melhorar a comunicação entre a UC, região e as instituições 
nacionais e internacionais, que de alguma forma tenham 
relação ou potencial de envolvimento com a Reserva. 

Sub Programa de Estágio e 
Voluntariado 

Integrar a participação e atuação de voluntários nas diversas 
atividades de manejo da RB, conforme previsto em legislação 
vigente. 

Sub Programa de 
Capacitação e Atualização 

Treinar e capacitar os recursos humanos envolvidos em 
atividades na RB. 

 

4.7.1 – Ações Gerenciais Gerais (AGG) 

As AGG abordam ações de caráter abrangente direcionadas para o planejamento de toda a 
área da RB e seu entorno, conforme o estabelecido na Resolução CONAMA 13/90.  

4.7.1.1 – Ações Gerenciais Gerais Internas (AGGI) 

As Ações Gerenciais Internas (AGGI) orientam a definição de ações voltadas para todo o 
interior da Unidade de Conservação.  

Todas as AGGI foram enquadradas segundo os programas temáticos: Proteção e Manejo, 
Pesquisa e Monitoramento, Conscientização e Educação Ambiental, Visitação e 
Operacionalização. 

 

 AGGI Proteção e Manejo 

Atividades / Subatividades / Normas 

1. Elaborar e implementar um Programa de Fiscalização e Controle para a RB, com o 
objetivo de manter a UC protegida de invasões humanas e animais, e exercer o 
controle das atividades que possam ameaçar a integridade do patrimônio natural e 
cultural, além de assegurar a integridade dos funcionários, pesquisadores e visitantes. 

Norma(s) específica(s): 

 A fiscalização da RB deverá ser realizada de forma sistemática e dinâmica. 

 Os funcionários da RB deverão respeitar e fazer respeitar todas as normas gerais 
da RB, as normas do Zoneamento.  

 As atividades de fiscalização levarão em consideração todos os aspectos do 
Zoneamento e as normas de uso da RB, estabelecidas neste Plano de Manejo e 
na legislação vigente. 

 As ações de fiscalização serão complementadas com a efetivação de 02 (duas) 
guaritas com cancela sendo uma na entrada e outra na saída da Estrada da 
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Macuca, no trecho que corta a UC e um posto de ficalização na Sede 
Administrativa da RB. 

 O Programa de Fiscalização deverá abranger atividades diurnas e noturnas, 
inclusive nos fins de semana e feriados. 

 Deverão ser contratados 17 funcionários para formar a equipe de fiscalização da 
RB. 

 Os agentes credenciados, encarregados das atividades de fiscalização deverão 
portar carteira nacional de habilitação. 

 No exercício de suas funções, os agentes credenciados deverão usar uniformes e 
portar a carteira funcional. 

 A utilização de veículos motorizados somente será permitida onde exista acesso e, 
desde que autorizado pela administração da RB. 

 A fiscalização a partir das trilhas somente será feita a pé. 

 Sempre que possível, a fiscalização terá uma abordagem educativa e de 
orientação. 

2. Formular e manter rotina de fiscalização. 

Norma(s) específica(s): 

 As estratégias e rotinas de fiscalização deverão ser acompanhadas e avaliadas em 
períodos de 30 dias pela administração da RB, em conjunto com os parceiros 
envolvidos, para ajustes necessários. 

 As rotinas de fiscalização deverão ser imlplementadas e divulgadas entre todos os 
funcionários envolvidos. 

 As rotas de fiscalização serão elaboradas em função da necessidade de 
fiscalização da RB. 

 A definição da rotina de fiscalização deverá considerar os levantamentos, 
conforme indicado no programa de pesquisa, os mapas existentes e aqueles que 
serão elaborados no futuro. 

 O sistema de segurança da sede e acessos deverá ser fortalecido. 

 As principais trilhas e estradas da RB deverão ser fiscalizadas diariamente. 

 Deverão ser mantidos em bom estado de uso todas as estradas e trilhas 
importantes para a fiscalização. 

 A fiscalização da caça no interior da RB deverá ser intensificada, especialmente 
durante o período mais crítico, que ocorre durante a estação seca. 

 Deverão ser programadas rondas noturnas durante os períodos mais propícios à 
caça. 

 Os agentes credenciados de fiscalização deverão recolher e guardar, em 
instalação destinada para este fim, todos os apetrechos de caça encontrados. 
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 As atividades de fiscalização deverão ser intensificadas nos meses de junho à 
outubro, quando se dão as principais ocorrências de queimadas no entorno da RB. 

2.1. Estabelecer equipes diárias de fiscalização. 

Norma(s) específica(s): 

 O responsável pelo setor de proteção, com a aprovação da chefia da RB, 
deverá determinar o esquema de fiscalização, com o rodízio de equipes nas 
áreas e dos componentes de cada grupo. 

 O responsável pelo setor de proteção, com a aprovação da chefia da RB, 
deverá definir diariamente a programação da fiscalização, com a definição do 
local e estratégia, com o objetivo de introduzir o elemento surpresa nas 
operações. A equipe deverá ser alocada na rota, através de sorteio realizado 
no horário de saída. 

 As atividades de fiscalização poderão ser integradas com as de 
monitoramento. 

 Os formulários de rotina de fiscalização deverão contemplar denúncias, 
autuações, e complementados com informações ambientais: locais de ocorrência 
de avistamento de fauna, de floração de espécies vegetais, presença de fruto 
e/ou semente de espécies da flora e atropelamento de fauna.  

2.2. Realizar, quando necessário, operações especiais, envolvendo toda a equipe de 
fiscalização e parceiros. 

3. Treinar a equipe de fiscalização para desenvolver as atividades de monitoramento 
indicadas neste PM. 

4. Estimular e facilitar a participação da equipe de fiscalização em seminários, palestras 
e cursos que possam contribuir para o aperfeiçoamento de suas atividades. 

5. Identificar as oportunidades de treinamento e capacitação oferecidos pelo ICMBio e 
outros órgãos ou instituições para a participação da equipe de fiscalização da RB. 

6. Na medida do possível, organizar palestras e seminários na RB e incentivar a 
participação de sua equipe. 

7. Avaliar periodicamente o desempenho dos agentes credenciados na realização de 
atividades de fiscalização. 

8. Exigir dos usuários da RB (colaboradores, pesquisadores e estudantes, entre outros), 
que comuniquem à administração da RB a ocorrência de caçadores e outras ameaças 
à Unidade. 

9. Sistematizar, integrar e manter na RB as informações sobre autos de infração e 
termos de embargo e interdição. 

Norma(s) específica(s): 

 Preencher rotineiramente relatórios de atividades e fazer o georeferenciamento de 
todo percurso feito, identificando os fatos mais relevantes observados durante as 
operações. 
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 Os relatórios de atividades devem apresentar informação sobre o material 
apreendido, volume, quantidade e instrumentos legais lavrados, tais como autos de 
infração (termos de apreensão e depósito), fotografias, registros de avistamento de 
espécies da fauna ou indícios de sua presença, indícios da presença de 
caçadores, entre outros fatos ou aspectos relevantes. 

 Os dados registrados nos relatórios deverão ser incluídos em um banco de dados 
georreferenciado da RB. 

10. Dotar a equipe de fiscalização de equipamentos necessários para a realização das 
atividades, conforme detalhado no QUADRO 4.5. 

Norma(s) específica(s): 

 Os equipamentos e materiais apresentados neste quadro poderão sofrer 
alterações sempre que necessário. 

 Cada equipe deve trabalhar com, no mínimo, dois rádios portáteis e baterias. 

 Todas as viaturas devem possuir unidades móveis de rádio para comunicação com 
a RB e com os agentes. 

QUADRO 4.5 – Equipamentos e EPIs, para fiscalização 
Item Quantidade 

Pick-up4x4 01 
Motocicletas cross 04 
Rádios móveis 04 
Rádios base 03 
Rádios portáteis 20 
Repetidora 01 
Sistema de monitoramento por câmeras 01 
Perneiras 20 
Lanternas 20 
Equipamentos de primeiros socorros  05 
Botas 20 
Uniformes 20 
Facão 20 
Machado  05 
Moto-serra 02 
GPS 05 
Máquina fotografica digital 02 
Armamento – pistola .40 20 
Binóculos 05 
Binóculos  de visão noturna 02 

 

11. Identificar, nas proximidades da RB, os locais que dispõem de soros antiofídicos e 
divulgar esta informação entre todos que desenvolvem atividades na RB. 

Norma(s) específica(s): 

 A lista com as informações deverá ser afixada na Sede da RB, no Laboratório e no 
Alojamento dos Pesquisadores, no Centro Educativo, no Centro de Vivência e no 
Alojamento dos Brigadistas. 
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 Os agentes credenciados envolvidos na fiscalização devem ser treinados em curso 
de primeiros socorros, de sobrevivência na selva e de acidentes com animais 
peçonhentos. 

12. Estabelecer parcerias com os municípios de Rio das Ostras, Macaé e Casimiro de 
Abreu, assim como com o Batalhão Florestal e Policia Federal e Rodoviária, visando a 
proteção à RB. 

13. Implantar um sistema de fiscalização por câmera na portaria. 

Norma(s) específica(s): 

 Este sistema deverá estar ligado a um sistema de segurança digital que deverá 
permanecer no posto de fiscalização localizado na Sede. 

 As câmeras deverão ser colocadas camufladas e devem ser dotadas de sistema 
de visão noturna. 

14. Elaborar projeto específico para levantamento de pontos de vulnerabilidade na RB. 

Norma(s) específica(s): 

 Este projeto deverá marcar todos estes pontos em mapa com as suas 
coordenadas geográficas. 

 Este projeto deverá englobar os pontos de entrada de caçadores, localização de 
recursos preferidos pela fauna (espécies frutíferas e fontes de água), épocas de 
maior disponibilidade destes recursos, dentre outros. 

 Este mapa deverá ser fornecido às equipes de fiscalização, para melhorar a 
eficiência da fiscalização. 

15. Elaborar e implementar um Programa de Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais na RB, que tenha por objetivo geral dotar a RB dos meios e estratégias 
necessários para que a mesma esteja protegida contra os incêndios florestais. 

15.1. Integrar este Programa ao PREVFOGO que já atende à RB, de modo que passe 
a operar permanentemente. 

Norma(s) específica(s): 

 Para a execução deste Programa deverão ser atendidas normas de 
operacionalização constantes no item AGGI Operacionalização. 

16. Integrar o Programa de Prevenção e Combate a Incêndios da BR União, com os 
Programas com o mesmo objetivo desenvolvidos pela UC’s vizinhas: Poço das Antas 
e APA do Rio S. João.  

16.1. Viabilizar integração com a RB de Poço das Antas em relação ao Sistema de 
monitoramento de incêndios por imageamento orbital para estudo da dinâmica 
de incêndios na região, com vistas à prevenção. 

Norma(s) específica(s): 

 Esta integração deverá ser de responsabilidade do Laboratório de 
Geoprocessamento da RB União, previsto neste PM. 
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 A integração prevista objetivará a otimização do uso de recursos públicos 
investidos na região e previstos em outros PM das unidades aqui 
mencionadas. 

17. Dotar a RB de uma brigada permanente de combate a incêndios. 

Norma(s) específica(s): 

 A brigada deve ser lotada na RB, e ficar sediada no alojamento próprio previsto 
para ser implantado no antigo galpão do almoxarifado da RFFSA. 

 A equipe deverá ser composta por 21 brigadistas. 

 A equipe de brigadistas deverá receber treinamento periodicamente. 

18. Implementar rotina de trabalho para os brigadistas. 

Norma(s) específica(s): 

 A manutenção de estradas e aceiros deverão ser feitas regularmente pelos 
brigadistas. 

 As ações de prevenção de incêndios deverão ser intensificadas durante o período 
de maior risco (inverno ou estação seca). 

 As ações de prevenção de incêndios deverão ser intensificadas nas áreas mais 
susceptíveis a sua ocorrência, tais como ao longo da BR-101 e da linha férrea, nas 
faixas de FURNAS, nas faixas da PETROBRAS, ao longo das Estradas da Macuca 
e do Pico Alto e nos limites com as propriedades rurais vizinhas à RB. 

 Os brigadistas devem ser sensibilizados sobre a importância da RB para a 
conservação da natureza, bem como da relevância de sua atividade neste 
contexto. 

 Os brigadistas devem ser treinados para resgatar e proteger fauna durante 
incêndios florestais. 

 Durante a limpeza de caminhos, trilhas e estradas os brigadistas deverão ser 
alertados que as cobras e serpentes, peçonhentas ou não, fazem parte da fauna 
nativa e não devem ser eliminadas.  

19. Elaborar relatório diário e final de incêndios ocorridos, conforme modelo do 
PREVFOGO. 

Norma(s) específica(s): 

 A atualização de dados junto ao PREVFOGO deverá ser sempre mantida.  

20. Dotar a RB de alojamento para brigada de prevenção e combate a incêndios florestais, 
que deverá ser instalada no antigo galpão do almoxarifado da RFFSA, devendo para 
tal ser elaborado projeto específico, constando de: banheiros completos, cozinha, 
copa, sala de descanso, sala para guardar equipamentos, garagem para os veículos 
de combate (RBT, veículo especial de combate e Pickup), bicicletário e varanda 
coberta. 

Norma(s) específica(s): 
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 O Projeto de construção deste alojamento deverá prever o emprego de materiais 
ambientalmente corretos, bem como previsão de descarte adequado do lixo e 
sistema de esgotamento sanitário com fossa, filtro e sumidouro.  

21. Adquirir uma viatura especial para transporte de 14 brigadistas, dos objetos pessoais e 
de todos os equipamentos e materiais para o combate aos incêndios. 

22. Dotar a equipe de Brigadistas de EPIs e equipamentos / ferramentas necessárias para 
a operação da brigada permanente de prevenção e combate a incêndios florestais 
conforme QUADRO 4.6. 

QUADRO 4.6 – Brigada de Incêndio – Equipamentos e Materiais 
Item Quantidade 

Conjuntos EPIs (vestimenta para brigadista) 28 
Pick-up4x4 01 
Veículo especial de combate a incêndios 01 
Binóculos 04 
Moto-bomba portátil gasolina de 05 HP, com 300m de mangueiras 02  
Moto-bomba portátil gasolina flutuante de 05 HP, com 300m de mangueiras 01 
Mangueiras de incêndio de 11/2” x 15m com engate STORZ (padrão bombeiro) 20 
Roçadeiras costais Sthill 220 (motor a explosão),a gasolina 05 
Moto-serra Sthil, 038 02 
Enxadas 28 
Enxadões 28 
Ancinhos 12 
Abafadores 40 
Bombas costais rígidas 21 
Bombas costais do tipo flexível 21 
RBT (reboque bomba tanque de 2.000 litros) 01 
Beliches para o alojamento da Brigada 11 
Colchões 22 
Geladeira duplex 01 
Fogão de 06 bocas com tampo de aço inox e botijão de gás 01 
Mesa de escritório com cadeira  01 
Mesas para refeitório, revestida de fórmica e com 06 assentos 03 
Armário de aço tipo vestiário com 21 compartimentos fechados 01 
Armário de parede com 04 portas para cozinha 01 
Conjunto de panelas 02 
Pratos e talheres-conjunto de 24 peças 01 
Estante para guardar materiais 01 
Bancos de madeira 06 
Sofás de três assentos 02 

 

23. Estabelecer parcerias com os Municípios e o Corpo de Bombeiros, para ações em 
conjunto de prevenção e combate a incêndios. 

24. Incentivar a capacitação do Corpo de Bombeiros e das Guardas Municipais da região 
da RB, para as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. 

Norma(s) específica(s): 

 O PREVFOGO deverá ser envolvido nesta capacitação. 

 Incentivar as corporações a adquirirem os equipamentos e materiais necessários à 
atividade. 
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 Um dos treinamentos especiais deve ser em relação ao combate a incêndios 
florestais. 

25. Aquisição e Implantação de Sistema de Monitoramento de Incêndios por Imageamento 
Orbital. 

Norma(s) específica(s): 

 As imagens serão fornecidas pela RB de Poço das Antas e as duas Unidades de 
Conservação trabalharão integradas, através do Laboratório de 
Geoprocessamento da RB. 

26. Instalar sistema de recebimento de imagens enviadas ela pela RB de Poço das Antas, 
para trabalhos integrados de prevenção de incêndios. 

Norma(s) específica(s): 

 Caso a RB Poço das Antas não instale o equipamento previsto no seu PM, a RB 
União deverá ser dotada de equipamento de imageamento á distância para a 
prevenção de incêndios. 

 A prevenção de incêndios deverá ser realizada de forma integrada para otimizar os 
recursos financeiros disponíveis, assim como os recursos humanos. 

27. Orçar e garantir que os recursos para suprimento e manutenção da brigada sejam 
repassados para a RB, anualmente. 

28. A torre de Observação de incêndios deverá permanecer em boas condições de 
operação. 

29. Reformar o antigo galpão do almoxarifado da RFFSA para abrigar o alojamento da 
brigada permanente de combate a incêndio.  

30. Implementar Programa de Manejo e Proteção das Espécies de Fauna e Flora da 
RB, que tem por objetivo geral conservar, recuperar e manter a biodiversidade 
existente na UC, assim como incentivar a conservação das espécies no entorno, 
incluindo o controle das atividades impactantes. 

31. Diagnosticar e avaliar a situação da avifauna da Reserva e seu estado de 
conservação. 

31.1. Realizar estudos sobre a avifauna, considerando ciclo sazonal completo. 

Norma(s) específica(s): 

 Os estudos deverão ser realizados minimamente em seis fases de quinze 
dias. 

31.2. Atualizar inventário da avifauna da Reserva procurando gravar as manifestações 
sonoras e realizar registros fotográficos das espécies. 

Norma(s) específica(s): 

 As manifestações sonoras gravadas e os registros fotográficos das espécies 
deverão ser disponibilizados e constar do acervo da Reserva. 
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31.3. Inventariar e mapear as espécies de aves, com especial interesse nas espécies 
raras, endêmicas e/ou ameaçadas (em níveis internacional, nacional, regional e 
local). 

31.4. Proceder a levantamento sistemático, de longo prazo, para verificar com mais 
precisão o status de conservação das espécies Forpus xanthopterygius Tuim 
(Psittacidae), Thamnomanes caesius Ipecuá, Pyriglenak leucoptera Papa-taoca-
do-sul (Thamnophilidae), Formicarius colma Galinha-do-mato (Formicariiddae) e 
Automolus leucophthalmus Barranqueiro-de-olho-branco (Fumarridae). Essas 
espécies não são registradas na Reserva há mais de 10 anos. 

31.5. Avaliar a população das espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, 
priorizando aquelas com distribuição restrita: Leucoptemis lacemulatus Gavião-
pomba, Pyrrhura cruentala Fura-mato, Touit surdus Apuim-de-cauda-amarela, 
Brotogeris tirica Periquito-rico, Amazona rhodocorytha Chauá, Campephilus 
robustus Pica-pau-rei, Myrmotherula unicolor Choquinha-cinzenta, Myrthotherula 
urosticta Choquinha-de-rabo-cintado, Laniisoma elegans Chibane e Dacnis 
nigripes Saí-de-pernas-pretas. 

32. Realizar vistoria sistemática ao longo do trecho da BR-101, que corta a Reserva, bem 
como ao longo do trilho da Ferrovia Centro Atlântica, com o objetivo de fazer um 
levantamento quantitativo e qualitativo das espécies da fauna mortas por 
atropelamento. 

33. Incentivar o levantamento completo de anfíbios e répteis, com estudos de longa 
duração, de forma a conhecer a fauna e sua potencialidade. 

34. Elaborar e implementar plano de conservação de anfíbios e répteis, em especial as 
espécies raras ameaçadas endêmicas e/ou de distribuição restrita na RB, entre elas o 
Caiman latirostri, jacaré-de-papo-amarelo, e a Lachesis muta, surucucu pico de jaca. 

35. Elaborar estudos de longa duração para avaliar a presença do fungo patogênico de 
anfíbios Batrachochytrium dendrobatidis, e tentar evitar que se dissemine ou evitar 
seus efeitos sobre as populações. 

36. Incentivar a elaboração de um guia ilustrado de anfíbios e répteis da RB União, para 
subsidiar atividades de manejo das espécies, para utilização básica por 
pesquisadores, alunos e professores e para subsidiar atividades de conscientização e 
educação ambiental. 

37. Incentivar o levantamento completo da ictiofauna, com estudos de longa duração, de 
forma a conhecer a fauna e sua potencialidade. 

38. Monitoramento de insetos utilizando-se como base os estudos desenvolvidos durante 
elaboração do diagnóstico do PM. 

39. Mapeamento e diagnóstico das populações de Aristolochia macroura 
(Aristolochiaceae), planta hospedeira de Parides ascanius (Lep. Papilionidae), e de 
prováveis populações dessa borboleta de modo a averiguar a existência de habitats 
para o estabelecimento de corredores naturais entre a RB União e a RB de Poço das 
Antas onde são conhecidas populações dessa espécie ameaçada. É provável que 
essa espécie de borboleta ainda ocorra em manchas de matas de baixada na área de 
Pico Alto ou na própria área de Baixada analisada neste PM, situada mais afastada da 
sede da Reserva e do outro lado da BR-101, sendo sujeita a inundações em épocas 
mais chuvosas. 
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40. Incentivar a elaboração do guia ilustrado de insetos que ocorrem na trilha interpretativa 
para subsidiar atividades de educação ambiental e servir de base para o 
conhecimento prático das equipes da Reserva. Existem várias espécies de borboletas 
na RB (algumas das quais vistas na própria trilha do Pilão) com potencial muito grande 
para educação ambiental, tais como, Parides zacynthus (bem semelhante a P. 
ascanius), Morpho achiles, Morpho menelaus, Thysania agrippina (maior mariposa do 
mundo, em envergadura), Hamadryas spp (as populares estaladeiras), entre outras. 

Norma(s) específica(s):  

 Este guia de insetos da Trilha do Pilão deverá ser uitlizado no Programa de 
Conscientização e Educação Ambiental. 

 A seleção dos insetos a serem incluídos no guia deverá levar em conta os 
seguintes critérios: abundância, diversidade de hábitos, facilidade de observação e 
importância para conservação. 

 Caixas entomológicas serão confeccionadas contendo insetos que representem a 
biodiversidade da Reserva, sendo obtidos a partir das coletas efetuadas para a 
confecção do guia, de forma que o público possa conhecer mais detalhes sobre 
esses animais e sua importância ao visitar o Centro de Vivência da Reserva. 

41. Manter na RB estudos de longa duração de levantamento das espécies de mamíferos 
existentes na RB. 

42. Controlar as espécies exóticas, invasoras e introduzidas que se encontrem no interior 
da RB, visando a proteção das espécies nativas. 

Norma(s) específica(s): 

 A eliminação total de qualquer das espécies só poderá ocorrer segundo orientação 
de especialista e mediante desenvolvimento de projeto de pesquisa específico. 

 As estratégias de manejo das espécies vegetais invasoras e exóticas deverão ser 
cuidadosas, criteriosas e progressivas, visando não prejudicar espécies da fauna 
que estão habituadas a utilizá-las em suas alimentação ou como habitat. 

42.1. Elaborar projeto específico para controle e/ou eliminação da espécie exótica 
Achatina fulica caramujo gigante africano, que existe na RB e seu entorno. 

Norma(s) específica(s): 

 O controle e/ou a erradicação da Achatina fulica, espécie africana de 
conhecida agressividade populacional, deverá ser realizada sob a orientação 
de pessoas capacitadas. 

42.2. Controlar as espécies vegetais exóticas que se encontrem no interior da RB, tais 
como Musa paradisíaca, bananeira, Elaeis guineensis, dendê e Citrus sp. 
laranja, e outras fruteiras sem a realização de um estudo específico, visto que 
estas espécies já estão integradas ao ecossistema natural e fazem parte da 
dieta de algumas espécies da fauna.  

42.3. Desenvolver projeto específico para a eliminação dos eucaliptos e a recuperação 
da vegetação original nas áreas de onde ele será eliminado. 

Norma(s) específica(s): 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007  E4 - 56

 A madeira de eucaliptos retirados poderá ser utilizada na própria RB, bem 
como dada em pagamento a serviços, equipamentos e materiais necessários 
e previstos neste PM, doada a outras UC Federais do Rio de Janeiro, ou 
vendida na forma da lei, devendo os recursos serem utilizados, 
preferencialmente, no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas da 
RB. 

42.4. Retirar com técnicas adequadas os indivíduos da palmeira imperial Roystonea 
regia, sem provocar impacto no local da retirada. 

Norma(s) específica(s): 

 A RB poderá trocar estes indivíduos por nativas a serem utilizadas no 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.  

 Os indivíduos poderão também ser comercializados e o recurso deverá ser 
aplicado no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.  

 Os indivíduos poderão também ser doados às intituições parceiras da região 
da RB, para utilização no paisagismo. 

42.5. Realização de estudo específico para conhecer os benefícios oriundos da 
retirada das espécies invasoras de ambiente aquático como o lírio do brejo do 
gênero Hedichium sp., visto que são espécies que são preferidas para a 
reprodução de várias espécies de anfíbios como é o caso da Hyla berthalutzae, 
Hyla decipieus e Hyla giesleri.  

43. Fazer gestão junto as empresas AMPLA e FURNAS, para que desenvolvam projeto de 
pesquisa sobre as espécies afetadas pelas Linhas de Transmissão de Energia Elétrica 
e pela Subestação que interferem com a RB, propondo medidas mitigadoras para, por 
exemplo, acidentes com aves nas linhas de transmissão, e, na subestação, acidentes 
provocados por anfíbios e pequenos mamíferos que podem vir a provocar acidentes 
na operação da mesma. 

44. Fazer gestão junto as empresas que possuem ERBs no Morro do Cangulo, para que 
desenvolvam projeto de pesquisa sobre as espécies afetadas pela implantação e 
operação das mesmas. 

45. Elaborar e executar Programa de Recuperação das Áreas Degradadas, que tem por 
objetivo geral identificar, mapear e definir o grau de degradação e suas causas, tanto 
das áreas de dentro da RB como no entorno, de forma a desenvolver projetos 
específicos de recuperação de áreas degradadas, melhorando, assim, a qualidade da 
cobertura vegetal da RB. O Programa incluirá além das áreas atualmente degradadas, 
as áreas resultantes das ações previstas de retirada dos eucaliptos e outras espécies 
exóticas, assim como na área resultante da desativação da Estrada do Pico Alto. 

Norma(s) específica(s): 

 Na estruturação do Programa deverão ser definidos e/ou levados em 
consideração, os objetivos específicos, os resultados esperados e os indicadores.  

 Para implementação deste Programa poderão ser realizadas parcerias com 
Instituições, Centros de Pesquisa e ONG’s, envolvendo ainda a participação de 
estagiários, voluntários, a comunidade rural do entorno e as prefeituras da região 
da RB. 
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45.1. Implementar estratégias de recuperação das áreas degradadas na RB, com 
base em desenvolvimento de Projeto Específico. 

45.2. Realizar o levantamento e mapeamento das áreas degradadas, identificando, 
entre outros aspectos, o tamanho, o estado de degradação de cada área e a 
atual cobertura, principalmente no que se refere à área coberta por Eucaliptus. 

Norma(s) específica(s): 

 A recuperação de áreas degradadas dependerá da realização de projeto 
especifico, que deverá estabelecer os métodos e critérios para a 
recuperação de cada uma das áreas, considerando suas características 
ambientais específicas e o papel das espécies exóticas da flora na 
sobrevivência das espécies animais.  

 Só será permitida a utilização de espécies nativas na recuperação das áreas 
degradadas. 

 O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas deverá ter 
embasamento científico e ser condizente com os princípios de conservação 
adotados para as Reservas Biológicas. 

 O programa deverá prever a substituição gradativa das espécies exóticas 
pelas nativas, após o estudo do papel das espécies exóticas na 
sobrevivência das espécies animais.  

 Dentre as áreas a serem recuperadas, devem estar contempladas as áreas 
de pastos abandonados e trechos secundários nos estágios iniciais de 
regeneração, além das áreas cobertas por eucaliptus e as áreas onde está 
prevista a retirada da estrada do Pico Alto. 

 O Programa de Recuperação deverá considerar a definição de indicadores 
de monitoramento, organizados e apresentados em cada uma das etapas de 
sua elaboração e implementação. 

 Poderão ser captados recursos específicos, para a realização deste 
Programa, em instituições financiadoras como no Ministério do Meio 
Ambiente, WWF, CI, entre outros. 

 A execução deste Programa deverá estar integrada as atividades a serem 
desenvolvidas no viveiro de produção de mudas de espécies nativas da Mata 
Atlântica a ser localizado na área estratégica externa Pátio Ferroviário. 

46. Desenvolver e implementar um Subprograma de Remediação Ambiental nas áreas 
de passivo ambiental da RFFSA resultante do uso de creosoto no tratamento de 
dormentes. Este subprograma tem por objetivo identificar as áreas contaminadas por 
creosoto e remediar o passivo ambiental da RFFSA. 

47. Definir ações preventivas e corretivas para o caso de ocorrência de acidentes 
associados a BR-101, Dutos, Ferrovia, Linhas de Transmissão, em associação com as 
instituições responsáveis. 

 

 

 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007  E4 - 58

 AGGI Pesquisa e Monitoramento 

Atividades / Subatividades / Normas 

1. Elaborar e implementar Programa de Pesquisa com o objetivo de aumentar o 
conhecimento científico sobre a área da RB e sua biodiversidade, subsidiando os 
demais programas de ação de proteção e manejo. 

1.1. Manter cadastro e registro de todas as pesquisas já desenvolvidas e em 
andamento na RB. 

1.2. Manter organizado e atualizado, inclusive em meio digital, o arquivo com o 
registro das pesquisas já realizadas e as que estão em andamento na RB. 

Norma(s) específica(s): 

 Deverão fazer parte deste arquivo informações sobre todos os 
pesquisadores envolvidos com as atividades de pesquisa dentro da RB. 

2. Sistematizar as informações sobre a RB através de relatórios e publicações dos 
pesquisadores. 

Norma(s) específica(s): 

 Deverão ser mantidas cópias de todas as teses, dissertações, monografias e 
publicações relativas à RB, assim como os relatórios das pesquisas nela 
desenvolvidas. 

 As informações sistematizadas sobre as pesquisas desenvolvidas na RB deverão 
ser disponibilizadas em local exclusivamente destinado a este fim e de fácil 
acesso. 

2.1. Elaborar um formulário a ser preenchido pelo pesquisador ao final de cada visita 
à RB. 

Norma(s) específica(s): 

 Deverá ser exigido o preenchimento do formulário de visita ao final de cada 
período de estadia na RB por parte dos pesquisadores independentemente 
de publicações posteriores e os pesquisadores devem ser avisados e 
informados desta norma, sempre que solicitarem visita à unidade. 

 A informação constante de todos os formulários entregues a RB deverá ser 
sistematizada. 

3. Manter no organograma administrativo da RB um setor encarregado de coordenar 
todas as atividades de pesquisa científica e monitoramento. 

Norma(s) específica(s): 

 Orientar os pesquisadores sobre os procedimentos para obtenção de licença para 
pesquisa em UC’s e sobre as facilidades oferecidas pela RB. 

 Analisar os projetos de pesquisa e emitir parecer. 

 Implantar e manter atualizado um banco de dados sobre as atividades de pesquisa 
na RB. 
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 Monitorar as atividades de pesquisa e garantir que as normas estabelecidas pelo 
ICMBio sejam cumpridas. 

 Exigir dos pesquisadores o georreferenciamento de todos os estudos e pesquisas 
autorizados, para sua incorporação no SIG da RB.  

4. Identificar, priorizar e incentivar novas linhas de pesquisa orientadas para o manejo da 
RB. 

5. Promover reuniões, encontros ou seminários para identificar novas linhas de pesquisa. 

5.1. Incentivar periodicamente o “Encontro de Pesquisadores” da RB. 

5.2. Levantar recursos financeiros juntos a parceiros para a realização do Encontro 
de Pesquisadores na RB. 

6. Priorizar e apoiar as pesquisas que possam subsidiar o manejo e a implementação do 
Plano de Manejo da RB. 

6.1. Solicitar aos pesquisadores as recomendações de manejo relativas à 
pesquisa(s) desenvolvida(s) na RB. 

7. Avaliar as áreas da RB com maior concentração de estudos e aquelas que carecem 
de informações. 

7.1. Discutir com as instituições atuantes na RB sobre as áreas que carecem de 
estudos. 

8. Priorizar junto às Instituições de Pesquisa que estudantes de mestrado e doutorado 
desenvolvam pesquisas e estudos necessários ao manejo da RB, e que venham a 
preencher lacunas do conhecimento e/ou de áreas da RB. 

9. Incentivar estudos para aumento do conhecimento qualitativo e quantitativo da 
avifauna da RB e Região, incluindo-se as áreas de Floresta Ombrófila Densa 
Submontana e de Baixada, além das áreas úmidas das margens de corpos de água e 
de brejos. 

10. Ampliação do conhecimento acerca do efeito da sazonalidade sobre a composição da 
avifauna. 

11. Aumento do conhecimento acerca do nível da dependência da avifauna com as 
diversas fitofisionomias encontradas na RB. 

12. Dimensionamento da composição das espécies remanescentes de aves do solo da 
floresta. 

13. Avaliação da composição e distribuição por guildas de aves de rapina. 

14. Reconhecimento e estimativa das populações de grandes onívoros e frugívoros de 
copa. 

15. Avaliação da composição e espacialização dos insetívoros de tronco. 

16. Estabelecer parceria para o desenvolvimento e implementação de projeto específico 
para monitoramento sistemático e permanente das populações do mico-leão-dourado. 

17. Incentivar e apoiar estudos de pressão de caça sobre as populações.de fauna na UC. 
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18. Desenvolver estudos de viabilidade para a implantação de um posto avançado do 
centro de Primatas do ICMBio, na UC.  

19. Realização de levantamento entomológico, visando aumentar a lista preliminar de 
insetos da RB. 

20. Realização de estudos para a identificação das espécies de plantas utilizadas para a 
reprodução do lepidóptero Thysania aggripina. 

21. Realização de estudos sobre a distribuição espacial e temporal de Parides ascanius 
(Borboleta da Praia) na RB, incluindo um mapeamento de seus habitat na Reserva.  

22. Estimular estudos de identificação de habitats específicos de sobrevivência de Parides 
ascanius na RB, em especial a ocorrência de Aristolochia macroura na RB.  

23. Estimular estudos de espécies miméticas de Parides ascanius, como a espécie 
Mimoides lysithous harisianus, visando diagnosticar a condição atual de suas 
populações na RB. 

24. Estimular estudos para levantamento de espécies de fungos, orquídeas, bromélias e 
samambaias.  

25. Estimular estudos sobre as populações de anfíbios, com ênfase na identificação de 
novas ocorrências, sobretudo nas áreas úmidas ao longo da estrada do Pico Alto. 

26. Desenvolver e implementar Projeto específico para conhecer em detalhe o nível de 
contaminação por creosoto, nas águas superficiais e subterrâneas e no solo. 

Norma(s) específica(s): 

 Este Projeto deverá ser considerado prioritário e ser desenvolvido em parceria com 
grupo de pesquisa especializada neste assunto. 

27. Estimular estudo técnico-científico para estabelecer a valoração de serviços 
ambientais proporcionados pela RB. 

28. Estimular a implementação de projetos de pesquisa para o monitoramento de espécies 
endêmicas e ameaçadas. 

29. Estimular estudos de levantamento de espécies exóticas, tais como bambu, jaqueira, 
dendê, bananeira, laranja e jambo, e de suas relações ecológicas, visando a retirada 
e/ou controle destas espécies. 

30. Incentivar e apoiar estudos sobre os impactos de espécies exóticas na RB. 

31. Incentivar e apoiar estudos de evolução ecológica e a formação de “Ecossistemas 
Emergentes” e as variáveis envolvidas. 

32. Apoiar a realização de estudos que subsidiem a remoção das espécies exóticas na 
RB. 

33. Desenvolvimento de estudos de avaliação do impacto da fragmentação nos 
remanescentes dos ecossistemas presentes na RB, em especial provocados pela 
operação e manutenção das infra-estruturas de Interesse Nacional. 

34. Apoiar a realização de estudos que subsidiem a recuperação das áreas degradadas 
da RB. 
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35. Apoiar a realização de estudos sobre o potencial de regeneração das principais 
espécies vegetais da Mata Atlântica que ocorre na RB. 

36. Apoiar a realização de estudos de regeneração das principais espécies florestais da 
RB, destacando-se as espécies que servem de abrigo e/ou de alimento para o mico-
leão-dourado. 

37. Apoiar a realização de estudos de inventário de espécies vegetais existentes nas 
proximidades das áreas degradadas da RB, fornecendo subsídios para a seleção de 
espécies e recuperação da cobertura vegetal. 

38. Apoiar estudos de identificação de áreas prioritárias para revegetação, em função de 
possibilidades de erosão, ocorrência de incêndios, ausência de mata ciliar, presença 
de nascentes, alteração dos recursos hídricos, entre outras. 

39. Apoiar estudos de identificação dos fatores que afetam a dinâmica florestal da UC. 

40. Promover estudo para a determinação da capacidade de suporte e carga da trilha 
interpretativa do Pilão. 

41. Fazer gestões junto ao MMA e ao ICMBio, para que a RB seja incluída no SIMBIO. 

42. Estabelecer vínculos formais com as Universidades, Instituições de Pesquisa e ONGs 
que já desenvolvem pesquisas e monitoramento na RB e com aquelas que se 
mostrem interessadas. 

43. Captar e destinar recursos financeiros para execução das pesquisas consideradas 
prioritárias para a RB. 

Norma(s) específica(s): 

 Esta atividade deverá ser realizada com a colaboração das instituições de 
pesquisa que serão responsáveis pelo trabalho. 

44. Promover a integração do Programa de Pesquisa com o de Educação Ambiental da 
RB. 

45. Elaborar material de divulgação científica. 

46. Reformar, equipar e destinar a casa 11 para apoiar as atividades de pesquisa, como 
alojamento, com capacidade para 6 pessoas. 

46.1. Adquirir os utensílios e mobiliário necessários e adequados ao funcionamento 
das infra-estruturas destinadas a apoiar as atividades de pesquisa. 

46.2. Adquirir no mínimo os utensílios e mobiliário para o funcionamento da casa 11, 
conforme mostra o QUADRO 4.7 

QUADRO 4.7 – Utensílios e mobiliário para o funcionamento da casa 11 
Mobiliário /utensílios Quantidade 

Beliches com colchão e travesseiros 06 
Geladeira duplex 01 
Fogão de 6 bocas a gás 01 
Bandejas/ bacias 06 
Travessas 06 
Jogo de pratos de 12 pratos 01 
Jogo de panelas 01 
Jogo de talheres de 12 talheres 01 
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Jogo de copos de 12 copos 01 
Ventiladores de teto 06 
Armários de cozinha adequado 
Mobiliários necessários variado 

 

46.3. Elaborar e implantar novo projeto de laboratório de pesquisa da RB, 
aproveitando-se da infra-estrutura já existente, composto de: sala de 
processamento e manipulação de fauna, sala de processamento e manipulação 
de flora, sala climatizada para armazenamento de sementes, sala de apoio 
informatizada, almoxarifado, varanda coberta e banheiros. 

46.4. Adquirir e instalar neste laboratório no mínimo os seguintes equipamentos e 
mobiliários, conforme mostra o QUADRO 4.8. 

QUADRO 4.8 – Equipamentos e mobiliários a serem adquiridos para o laboratório de 
pesquisa 

Equipamentos / mobiliário Quantidade 
Ar condicionado split de 7.500 BTUs 02 
Ar condicionado split de 10.000 BTUs 01 
Balança de precisão eletrônica até 5kg 01 
Estufa  01 
Mesas de escritório de fórmica 02 
Cadeiras acolchoadas em vinil  04 
Estantes metálicas  03 
Armário metálico 01 

 

Norma(s) específica(s):  

 O projeto da reforma da casa 11 e da construção e implantação do 
laboratório deverão prever o emprego de materiais ambientalmente corretos, 
bem como previsão dos equipamentos e materiais necessários, mobiliários, 
descarte adequado do lixo, sistema de tratamento e esgotamento sanitário 
específico e sistema de refrigeração. 

 O uso do alojamento e também do laboratório deverá ser programado 
antecipadamente. 

 Deve ser feito o controle e registro do uso do laboratório e dos equipamentos 
nele presentes, bem como dos materiais utilizados e/ou mantidos no local. 

 Os pesquisadores serão responsáveis pelo bom uso das instalações e 
equipamentos que utilizarem durante as atividades de pesquisa na RB. 

 Os pesquisadores deverão providenciar suas próprias roupas de cama e 
banho, assim também como os gêneros alimentícios de que farão uso 
durante a sua permanência na RB. 

 O lixo produzido pelas atividades de pesquisa será de responsabilidade do 
próprio pesquisador, devendo receber tratamento adequado, segundo a sua 
natureza, levando-se em consideração a legislação vigente de 
biossegurança. 

 Além destas deverão ser criadas outras normas de uso para o laboratório 

47. Solicitar a todos os pesquisadores um cronograma de atividades constando dia / 
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período do dia / local / atividade de realização de sua pesquisa científica dentro da RB. 

48. Identificar e informar aos pesquisadores os riscos potenciais de acidentes no interior 
da RB. 

48.1. Fornecer, aos pesquisadores, informações sobre como proceder em caso de 
acidentes, incluindo os locais para onde devem ser encaminhados os 
acidentados. 

Norma(s) específica(s): 

 Deverá ser colocada no alojamento e no laboratório uma lista com os 
hospitais e prontos socorros da região e ainda quais os que têm serviços 
com soro antiofídio e/ou tratamento para mordidas de animais peçonhentos. 

 Na medida do possível, a RB auxiliará as atividades de pesquisa 
desenvolvidas. 

 Na medida do possível, as atividades de campo dos pesquisadores no 
interior da RB, deverão ser acompanhadas por um funcionário da RB. 

49. Adquirir, instalar e manter em funcionamento uma Estação Meteorológica 
automatizada na RB. 

Norma(s) específica(s): 

 Para instalação da estação, é necessário um local aberto, próximo à Sede 
Administrativa cercado com aramado, gramado ou coberto de brita, com ponto de 
energia elétrica e cabeamento para conexão a um computador. 

 A estação meteorológica deverá apresentar, no mínimo, a seguinte configuração 
básica: 

- Sistema de evapotranspiração; 

- Coletor de chuva; 

- Sensores de temperaturas, radiação solar, velocidade e direção do vento, 
umidade do ar, pressão atmosférica, leaf wetness. 

- Datalogger. 

- Gabinete de proteção. 

- Software específico. 

- Ser totalmente automatizada. 

50. Instituir Programa de Monitoramento para a RB, com o objetivo de integrar todas as 
atividades desenvolvidas na UC, através dos resultados obtidos ao longo do tempo, 
além de subsidiar a avaliação da implementação do Plano de Manejo. 

Norma(s) específica(s): 

 As rotinas de monitoramento deverão prioritariamente incluir as áreas abrangidas 
pela Zona de Recuperação da RB, bem como as áreas susceptíveis ao fogo, áreas 
abertas e utilizadas por pesquisadores, a Trilha do Pilão, a Torre de observação de 
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Incêndio, e as outras áreas estratégicas internas: Estrada do Pico Alto, Estrada da 
Macuca, Rodovia RJ-162 e áreas dos Eucaliptos.  

 Deverá ser dada prioridade ao monitoramento das atividades conflitantes, tais 
como: caça, desmatamento, retirada de recursos vegetais, uso do fogo, área 
contaminada por creosoto, circulação de viaturas, manutenção de estradas e 
atropelamento de animais. 

51. As ações de monitoramento deverão ser articuladas com as ações de 
Proteção/Manejo, Pesquisa e Fiscalização. 

52. Criar, na RB, um banco de dados para o programa de monitoramento. 

Norma(s) específica(s): 

 Este banco de dados deverá ser criado em conjunto com as ações de pesquisa 
científica, recuperação de áreas degradadas, ocorrência de fogo e prevenção de 
incêndios. 

53. Estabelecer um conjunto de indicadores para monitoramento da RB. 

Norma(s) específica(s): 

 A seleção dos indicadores deverá ser realizada em conjunto com as instituições 
que atuam na RB, pesquisadores e programas nacionais de monitoramento e 
gestão. 

54. Monitorar as áreas degradadas para acompanhar seu processo de regeneração 
natural e induzida. 

Norma(s) específica(s): 

 Esta atividade atentará às zonas de recuperação estabelecidas no zoneamento da 
RB. 

55. Elaborar e implementar Projeto Específico de Monitoramento das áreas degradadas 
por creosoto, no âmbito do Subprograma de Remediação Ambiental. 

56. Monitorar a fauna através de técnicas de observações diretas e indiretas. 

Norma(s) específica(s): 

 O monitoramento da fauna da RB poderá ser feito com o uso de fichas, que entre 
outras informações, registre a forma de detecção dos animais (visualização direta, 
vocalização, rastro, fezes ou entrevistas) e a presença de armadilhas, por 
exemplo. 

 Esta atividade poderá envolver o pessoal da fiscalização e pesquisadores. 

57. Monitorar o aparecimento e os efeitos das espécies exóticas, como, por exemplo, 
Achatina fulica (Caramujo Africano). 

58. Avaliar os impactos negativos sobre as trilhas e estradas mais utilizadas, tais como; 
Trilha do Pilão, Trilha Principal, Trilha do Exército, Trilha do Cardoso, Estrada do Lava 
Pé, Três Pontes, Buracão, etc. 
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59. Avaliar o impacto do uso da metodologia de captura com utilização de ceva no interior 
da RB durante a realização de pesquisas. 

60. Monitorar as condições meteorológicas. 

61. Monitorar a frequência, intensidade e efeitos das queimadas e incêndios florestais. 

Norma(s) específica(s): 

 Esta atividade deverá ser desenvolvida em conjunto com as ações de proteção e 
com subsídios do Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, 
assim como com as informações do Sistema de monitoramento de Incêndios por 
Imageamento Orbital, com previsão de instalação na RB Poço das Antas integrado 
ao Laboratório de Geoprocessamento da RB União. 

62. Estabelecer vínculos formais com instituições que possam colaborar no 
monitoramento da RB. 

Norma(s) específica(s): 

 Estes vínculos formais deverão ser articulados junto com as ações de integração 
externa, pesquisa e proteção/manejo. 

 

 AGGI Visitação 

Atividades / Subatividades / Normas 

1. Permitir somente a entrada de visitantes ao interior da RB atendendo aos objetivos 
das atividades de Conscientização e Educação Ambiental e ao desenvolvimento de 
atividades de pesquisa. 

Norma(s) específica(s): 

 A visitação à RB somente será permitida com fins de educação ambiental e de 
pesquisa científica. 

 A visitação com finalidade educacional deverá ser feita por agendamento formal a 
RB ou de forma ocasional, sendo ambas controladas pelo Programa de Educação 
Ambiental, ser restrito ao Centro de Vivência, ao futuro Centro Educativo e a Trilha 
do Pilão. 

 A visitação deverá ser limitada por quantidade de visitantes e intensidade das 
visitas.  

 A visitação ocasional ocorrerá no Centro de Vivência, no futuro Centro Educativo, e 
também poderá ser realizada na Trilha Interpretativa do Pilão, desde que haja a 
possibilidade de acompanhamento por um funcionário da RB. 

 A recepção de visitantes dará prioridade aos residentes do entorno da RB, 
principalmente ao público escolar e a comunidade organizada, como também a 
grupos universitários ligados a área ambiental. 

 A quantidade máxima de visitantes a Trilha Interpretativa do Pilão deverá ser 
definida após a realização de estudo de sua capacidade de suporte e carga. 
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 Até que se tenha definido a sua capacidade de suporte e carga, a visitação à Trilha 
se limitará ao máximo de 20 pessoas por grupo e duas vezes ao dia, sempre 
acompanhado por dois funcionários da RB. 

 Na visitação de grupos universitários, não poderá haver autorizações para aulas 
práticas, com coleta de material.  

 A visitação de grupos universitários e para treinamento poderá atender a objetivos 
específicos em função do assunto a ser abordado, podendo ser permitida a visita a 
campo para observação dos recursos naturais da RB, bem como para conhecer 
aspectos de seu manejo, não sendo permitida a coleta de recursos naturais. 

 A visitação com finalidade científica seguirá as normas estabelecidas pela 
legislação vigente para concessão de licença para pesquisa em Unidades de 
Conservação e as estabelecidas por esse PM. 

 Para facilitar a locomoção dentro da RB, somente será permitido o uso de veículos 
coletivos do tipo Van ou Micro-ônibus. 

 Os visitantes deverão ser informados previamente de todas as normas e 
procedimentos a serem adotados. 

 Os visitantes serão alertados para levarem o lixo produzido até o local destinado a 
esse fim.  

 Os visitantes serão alertados da proibição da utilização de caminhos alternativos 
nas trilhas. 

2. Dar continuidade à implementação do Programa de Conscientização e Educação 
Ambiental para a RB, ampliando as atividades atuais, com o objetivo geral de integrar 
a UC com as comunidades da região, de forma a sensibilizá-los sobre a importância 
da conservação dos recursos naturais, das espécies ameaçadas de extinção, das 
espécies endêmicas, etc., além de incentivar o uso e o manejo dos recursos naturais 
no entorno, com práticas conservacionistas, implementando o desenvolvimento social 
e econômico em bases conservacionistas. 

Norma(s) específica(s): 

 O Programa de Educação Ambiental será coordenado pela RB podendo ser 
planejado e executado com a colaboração de instituições com objetivos 
compatíveis aos da RB. 

 Garantir que a RB conte com uma equipe mínima, permanente, capaz de 
desenvolver o Programa de Educação Ambiental. 

 A ampliação do Programa deverá priorizar os objetivos da RB, contribuindo para o 
cumprimento de seus objetivos, bem como para o reconhecimento de sua 
importância pela comunidade. 

 As atividades de Educação Ambiental deverão ser desenvolvidas mediante o uso 
de todos os meios de comunicação disponíveis, que despertem interesse do 
público pela conservação da área da RB. 

3. Identificar parceiros, entre as empresas privadas, estatais, ONG’s, órgãos 
governamentais e universidades, que possam colaborar na implementação do 
Programa de Educação ambiental da RB.  
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3.1. Apresentar e discutir o Programa de Educação Ambiental com os parceiros 
existentes. 

4. Estruturar o Programa de Educação Ambiental visando abranger, entre outros, os 
seguintes temas:  

- A importância da existência de espaços protegidos e seu papel para o 
cumprimento dos objetivos nacionais de conservação. 

- Incluir os resultados do Programa de Resgate Histórico da criação da RB, 
Programa realizado pela RB, e seus objetivos, no Programa de Educação 
Ambiental. 

- Importância que a RB representa no contexto regional, estadual e nacional 
(remanescente da Mata Atlântica). 

- Particularidades da RB e da região decorrentes da ocupação do solo e do uso dos 
recursos naturais. 

- Conhecimento da RB através de pesquisas científicas. 

- A questão ambiental deve ser tratada no Programa de forma multidisciplinar; 

Norma(s) específica(s): 

 O Programa de Educação Ambiental e as atividades relacionadas, que estejam 
sendo realizadas ou que já tenham sido executadas, serão consideradas na 
ampliação do Programa de Educação Ambiental. 

 Na estruturação da ampliação do Programa de Educação Ambiental deverão ser 
definidos e/ou levados em consideração, além das áreas temáticas, os objetivos 
específicos, o público beneficiado, os meios de comunicação, os resultados 
esperados e indicadores.  

5. Fortalecer o Núcleo de Educação Ambiental. 

Norma(s) específica(s): 

 Este núcleo deverá funcionar no Centro Educativo a ser construído e previsto 
neste Plano de Manejo. 

 A coordenação deve ser exercida, preferencialmente, por um funcionário do 
ICMBio com experiência em educação ambiental. Na sua falta, poderá ser 
coordenado por profissional de nível supeiror, com experiência em Educação 
Ambiental, contratado pela RB ou através de parceria. 

 A RB poderá implementar parcerias para o desenvolvimento das ações do Núcleo 
de Educação Ambiental. 

5.1. Dotar o Núcleo de Educação Ambiental de dois profissionais de nível superior 
com experiência em Educação Ambiental e dois de nível médio, 
preferencialmente do quadro do ICMBio. 

5.2. Alocar ao Programa de Educação ambiental quatro estagiários. 

5.3. Implementar o Subprograma de Estágio e Voluntariado para atuar em educação 
ambiental. 
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5.4. Capacitar e treinar os funcionários, voluntários, parceiros e estagiários para 
atuarem na implementação e ampliação do Programa de Educação Ambiental. 

6. Manter, no Núcleo, um registro atualizado de todos os visitantes e participantes do 
Programa de Educação Ambiental da RB. 

7. Elaborar projeto e confeccionar maquete em três dimensões da RB. 

8. Elaborar projeto específico de segurança para implantação de saídas de emergência e 
instalação de extintores de incêndio. 

9. Divulgar a existência e os objetivos de criação da UC (folder, palestras, vídeos 
educativos, material promocional e outros veículos que sejam apropriados para a 
divulgação da RB). 

9.1. Desenvolver e implementar Projeto Específico de Exposição Itinerante voltado 
prioritariamente à Região da RB. 

10. Adquirir para o Centro de Vivência equipamento e mobiliário adequados para seu 
funcionamento. 

Norma(s) específica(s): 

 O Centro de Vivência deverá ser dotado do equipamento que está descriminado 
no Quadro apresentado na Área Estratégica Interna, com o mesmo nome.  

11. Proporcionar apenas atividades guiadas na Trilha Interpretativa do Pilão. 

Norma(s) específica(s): 

 As atividades e linguagem a serem adotadas durante a visitação guiada deverá ser 
compatível com o público que estiver sendo recebido. 

 Deverá ser realizada periodicamente avaliação com alguns dos grupos recebidos, 
visando conhecer sua opinião sobre a visita a RB, avaliando também o trabalho 
desenvolvido pela equipe de Educação Ambiental. 

12. Desenvolver uma estratégia permanente de avaliação de percepção/cognição do 
público-alvo do Programa de Educação Ambiental sobre todas as questões 
trabalhadas durante a visita a RB.  

Norma(s) específica(s): 

 O questionário deverá ser um dos instrumentos possíveis de avaliação dos 
participantes. 

13. Definir estratégias de avaliação dos resultados esperados do Programa de Educação 
Ambiental. 

14. Produzir material de divulgação do Programa de Educação Ambiental da RB, 
divulgando seus objetivos, atividades, público beneficiado, formas de contato, etc. 

15. Produzir material educativo para as atividades de educação ambiental visando a 
sensibilização das comunidades do entorno da RB e sua região, que entre outros 
aspectos, aborde: 

- O uso adequado do fogo, os riscos e as conseqüências. 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007  E4 - 69

- A caça, o aprisionamento de animais silvestres, bem como a coleta de produtos da 
flora nativa e as conseqüências dessas práticas. 

- O manejo e a conservação dos recursos naturais do entorno, enfocando temas 
como: água, solo e vegetação, visando a implementação de um desenvolvimento 
local em bases conservacionistas. 

16. Elaborar material interpretativo (fotos, slides etc.) sobre as áreas e os recursos 
naturais da RB que não podem ser visitados ou vistos pelo público, explicando, entre 
outras coisas, sua importância para a conservação e a razão de não poderem ser 
visitados.  

Norma(s) específica(s): 

 Estes materiais deverão ficar expostos no Centro Educativo da RB. 

17. Criar campanhas de sensibilização voltadas para a comunidade da Região da RB, 
visando seu envolvimento na proteção da UC. 

18. A população deve ser estimulada e orientada a denunciar as agressões ambientais, 
através dos meios de comunicação específicos disponibilizados pelos órgãos de 
fiscalização e controle de meio ambiente, em especial a Linha Verde do IBAMA pelo 
telefone 0800618080 ou e-mail: linhaverde@ibama.gov.br.  

Norma(s) específica(s): 

 Esses contatos devem constar em todos os materiais e meios de divulgação da RB 

19. Realizar campanhas anuais contra incêndios florestais, priorizando a época que 
antecede ao período crítico de sua ocorrência. 

20. Realizar campanhas de divulgação contra a caça, a captura e o aprisionamento de 
animais silvestres. 

21. Informar a população sobre a importância da RB para a conservação da natureza e 
conhecimento da biodiversidade. 

22. Enriquecer o acervo da RB com materiais educativos que abordem temas como água, 
lixo, conservação e proteção de espécies, entre outros. 

23. Organizar e divulgar calendário de eventos abertos ao público, que tenham como 
objetivo a conscientização ambiental. 

Norma(s) específica(s): 

 Estes eventos devem ser preferencialmente realizados nas principais datas 
comemorativas relacionadas ao meio ambiente e a cultura regional. 

24. Enriquecer o banco de imagens da RB, solicitando aos pesquisadores fotos de seus 
trabalhos, bem como dos recursos naturais da UC, para serem utilizadas no Programa 
de Educação Ambiental e na sua divulgação. 

25. Desenvolver e implementar Subprograma de Formação Continuada de 
Multiplicadores, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento regional e local em 
bases ambientalmente sustentáveis. 
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25.1. Identificar multiplicadores na comunidade da região, com base em metodologia 
participativa apropriada.  

25.2. Capacitar os multiplicadores identificados, através de cursos e treinamentos 
específicos para as atividades a serem identificadas na região. 

Norma(s) específica(s): 

 Estas atividades deverão ser realizadas periodicamente, pelo menos uma 
vez por ano de modo a permitir a participação e o envolvimento do maior 
número possivel de pessoas. 

26. Implementar um Pólo Difusor de Gestão e Conservação da Biodiversidade da Mata 
Atlântica da RB aproveitando-se a Infra-Estrutura existente nas Zonas de Uso Especial 
e Uso Extensivo, atendendo assim aos objetivos específicos da RB União. 

Norma(s) específica(s): 

 Este Pólo Difusor deverá ser constituído por um Centro Educativo, alojamento e 
refeitório/cozinha industrial. 

 O Pólo Difusor deverá ser dotado do equipamento e mobiliários que estão 
descriminados no Quadro apresentado no item referente a infra-estrutura das 
AGGIs operacionalização. 

 O Centro Educativo deverá ser construído na área da antiga serraria e ser dotado 
de no mínimo a seguinte estrutura: sala climatizada para a conservação de 
materiais e equipamentos, auditório multimídia para 100 pessoas, quatro salas de 
reunião em grupo ao lado do auditório, três salas administrativas, biblioteca, sala 
de acesso á INTERNET, sala de exposição, refeitório/ cozinha industrial, para 50 
pessoas, almoxarifado, banheiros masculino e feminino, incluindo-se as 
instalações para portadores de necessidades especiais. 

 O Alojamento será constituído pelas casas 2 a 10 localizadas na Zona de Uso 
Especial. 

 O Projeto de implantação deste Pólo Difusor deverá prever o emprego de 
materiais ambientalmente corretos, bem como previsão de descarte adequado do 
lixo, sistema de esgotamento sanitário com fossa, filtro e sumidouro e utilização 
de energia solar. 

 

 AGGI Operacionalização 

Atividades / Subatividades / Normas 

1. Elaborar e implementar Programa de Operacionalização, com o objetivo de propiciar 
a gestão adequada, garantindo a funcionalidade da RB e o atendimento dos seus 
objetivos específicos. 

1-a.   Viabilizar a aprovação da Zona de Amortecimento e suas normas por meio de 
instrumento legal 

  1-a.1.   Articular com a Diretoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral – 
DIREP, para viabilizar a aprovação técnica da proposta existente neste plano 
de Manejo. 
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 A DIREP deverá participar de qualquer ajuste que seja feito na proposta, bem 
como o Conselho Consultivo de RB União 

2. Verificar, atualizar e redefinir os limites atuais da RB. 

2.1. Conferir em campo, com GPS Geodésico, os limites da RB constituída pelo 
imóvel matriculado sob o número 23.849, do Livro 2B-V, fls. 221, do Cartório do 
2º Ofício da Comarca de Casimiro de Abreu. 

2.2. Fazer gestão junto a RFFSA e ao Serviço do Patrimônio da União – SPU, 
visando a concretização da transferência das terras da RB para o Patrimônio da 
União, conforme disposto no Art. 4º, do Decreto de Criação de 22 de abril de 
1998, anexo.  

2.3. Propor ao ICMBio a alteração dos limites da RB, com a incorporação das terras 
do imóvel limítrofe à UC, denominado de “Terceira Gleba” da Fazenda Três 
Marias, situada na Zona Rural de Rocha Leão, no Município de Rio das Ostras, 
no Estado do Rio de Janeiro, doadas ao IBAMA pela UTE Norte Fluminense 
S.A., segundo certidão de escritura de doação do Livro número 001, folha 
número 185/186, Cartório de Ofício Único de Justiça de Rio das Ostras, anexo. 

3. Demarcar a RB após a revisão dos seus limites. 

4. Revisar e reformar as cercas existentes nos limites da RB, priorizando os locais mais 
críticos.  

5. Desenvolver e implementar Subprograma de Sinalização para a RB, com o objetivo 
de dotar a RB de um sistema de sinalização visual, tanto externa quanto interna, 
capaz de indicar acessos, bem como seus limites, contribuir para uma melhor 
circulação interna de veículos e pedestres, indicar serviços e facilidades oferecidas, 
interpretar os recursos naturais e educação ambiental, indicar infra-estruturas de apoio 
administrativo, aspectos ligados à segurança do visitante, horário de funcionamento, 
normas e regulamentos. 

Norma(s) específica(s): 

 Serão removidas todas as placas que não façam parte do projeto de sinalização. 

 Conservar, manter e atualizar o sistema de sinalização visual da RB. 

6. Definir o espaço aéreo da RB. 

6.1. Desenvolver Projeto Específico para delimitação do espaço aéreo da RB, 
conforme o Art. 7 do Decreto nº 4.340/2002, de regulamentação da Lei nº 
9.985/00. 

Norma(s) específica(s): 

 Para a realização do Projeto Específico deverá ser consultada a autoridade 
aeronáutica competente. 

6.2. Informar à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC o espaço aéreo da RB, 
de forma a evitar vôos sobre a RB, exceto em ocasiões excepcionais e/ou 
programadas, tais como: incêndios, acidentes, calamidades públicas, 
operações de fiscalização e policiais. 
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Comunicação e divulgação 

7. Manter o funcionamento do Conselho Consultivo da RB, conforme o disposto nº Art. 
29 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Segundo o Decreto nº 4.340/02, ao 
Conselho Consultivo compete: 

7.1. Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da RB, 
garantindo o seu caráter participativo. 

7.2. Buscar a integração da RB com as demais UCs e espaços territoriais 
especialmente protegidos e com o seu entorno. 

7.3. Esforçar-se para Compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais 
relacionados com a RB. 

7.4. Avaliar o orçamento da RB e o relatório financeiro anual elaborado pelo ICMBio 
em relação aos objetivos da UC. 

7.5. Opinar sobre a contratação e os dispositivos do termo de parceria com uma 
OSCIP, na hipótese de gestão compartilhada da RB. 

7.6. Acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria, 
quando constatada irregularidade, no caso de gestão compartilhada da RB. 

7.7. Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na 
RB, em seu entorno, mosaicos ou corredores ecológicos. 

7.8. Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a 
população do entorno da RB. 

Norma(s) específica(s): 

 Deverá ser mantido o funcionamento do Conselho Consultivo respeitando 
seu Regimento Interno. 

 Deverá ser proposto um calendário de reuniões ordinárias do Conselho 
Consultivo. 

 Deverá ser criada uma rede de comunicação permanente dos membros do 
Conselho, preferencialmente através da internet. 

 As reuniões do Conselho deverão ser públicas, convocadas com 
antecedência mínima de sete dias, realizadas em local de fácil acesso e com 
pautas preestabelecidas. 

 O órgão executor deverá prestar apoio à participação dos conselheiros nas 
reuniões, sempre que solicitado e devidamente justificado. 

8. Propor a publicação de uma nova Portaria do Conselho, quando houver modificação 
em sua composição. 

9. Promover a capacitação / nivelamento / atualização dos membros do Conselho 
Consultivo da RB. 

10. Desenvolver um Subprograma de Comunicação Social para a RB, com o objetivo 
de melhorar a comunicação entre a UC, região e as instituições nacionais e 
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internacionais, que de alguma forma tenham relação ou potencial de envolvimento 
com a Reserva. 

Norma(s) específica(s): 

 Na estruturação deste subprograma deverão ser definidos e/ou levados em 
consideração, os objetivos específicos, o público beneficiado, os meios de 
comunicação, os resultados esperados e indicadores.  

11. Elaborar vídeo, CD e material de divulgação sobre a RB.  

Norma(s) específica(s): 

 O vídeo deve abordar, as principais características da RB, seus objetivos de 
manejo e as ações desenvolvidas. 

11.1. Divulgar, através dos meios de comunicação, informações sobre a RB. 

12. Cadastrar todos os meios de comunicação passiveis de fazer a divulgação da RB. 

13. Fornecer, periodicamente, informações sobre a RB que possam ser divulgadas como 
o papel da RB na amenização das condições microclimáticas locais, conservação dos 
recursos hídricos, papel na preservação das espécies (em especial daquelas 
ameaçadas de extinção e endêmicas), controle de pragas, melhoria da qualidade de 
vida, descobertas científicas, eventos, dentre outras. 

14. Arquivar as notícias veiculadas pela mídia sobre a RB e, quando necessário e 
pertinente, responder aos questionamentos feitos. 

15. Ampliar o Sistema de Comunicação da RB, para que este atenda as suas 
necessidades. 

15.1. Criar e manter atualizada uma página na INTERNET para a RB. 

Norma(s) específica(s): 

 A página da RB, na INTERNET, seguirá o padrão adotado pelo ICMBio. 

 Tal página divulgará a RB e as atividades de todos os programas desse 
Plano de Manejo. 

 A página da RB na INTERNET deverá ter um e-mail para consultas à 
Unidade. 

15.2. Modernizar o sistema de comunicação interno via rádio. 

15.3. Adquirir linha de telefone celular para a RB. 

15.4. Elaborar e executar um novo sistema de comunicação que atenda as 
necessidades futuras da RB, com a implantação do Pólo Difusor. 

16. Alimentar e atualizar, com informações da RB, o banco de dados do Sistema de 
Informação de Unidades de Conservação – SIUC da Diretoria de Unidades de 
Proteção Integral – DIREP / ICMBio e do Cadastro Nacional de UCs do MMA. 

17. Decodificar e divulgar os resultados das pesquisas para a comunidade da Região da 
RB. 
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17.1. Divulgar os resultados das pesquisas para o público, em especial para a 
comunidade, associações, ONG’s, órgãos governamentais municipais da Região 
da RB, adotando linguagem adequada e estratégias apropriadas (cartilhas, 
palestras etc.). 

18. Divulgar amplamente o Encontro de Pesquisadores na comunidade científica. 

19. Divulgar junto às Universidades, Centros de Pesquisa e ONG’s, as oportunidades de 
pesquisa existentes na RB, com o propósito de aumentar o conhecimento sobre a UC. 

Norma(s) específica(s): 

 Nas atividades de divulgação, devem estar incluídas informações sobre a RB, suas 
instalações, normas, prioridades de pesquisa e apoio oferecido aos pesquisadores. 

 A divulgação poderá ser realizada através de folders, Internet, palestras ou mala 
direta a ser veiculada nas Universidades, Centros de Pesquisa e ONG’s. 

Administração 

20. Ampliar o quadro de funcionários de acordo com as necessidades apontadas por este 
Plano de Manejo, conforme os dados detalhados no QUADRO 4.9. 

Norma(s) específica(s): 

 A RB buscará atender suas necessidades funcionais através de concursos 
públicos do ICMBio, transferência interna, redistribuição de outros órgãos, cessão 
por outros órgãos públicos, ONG’s e outras instituições, contratação terceirizada e 
através de seus programas de estágio e voluntariado, desde que devidamente 
formalizados. 

 Todo corpo funcional da RB estará subordinado à sua administração. 

QUADRO 4.9 – Quadro de pessoal atual e desejado na RB 
Quantidade Cargo/Função 

Atual Desejada 
Setor Vínculo 

Institucional/Procedência 
Chefe da RB  01 01 Administrativo ICMBio 
Técnico Administrativo  01 03 Administrativo ICMBio 
Recepcionista 01 02 Administrativo Contratação de serviços 
Auxiliar de serviços gerais/ manutenção  00 15 Administrativo Contratação de serviços 
Analista Ambiental  01 02 Técnico ICMBio 
Gerente de fogo 00 01 Proteção ICMBio 
Brigadistas  00 21 Proteção ICMBio/ concessão de serviços 
Vigilantes 04 16 Proteção Contratação de serviços 
Agentes credenciados para fiscalização 00 16 Proteção ICMBio 
Motoristas 00 02 Proteção l Contratação de serviços 
Estagiários do Programa de Educação 
Ambiental 00 05 Educação 

Ambiental Contratação de serviços 

Técnico de nível superior especialista em 
comunicação social comunitária 00 01 Integração 

Externa Contratação de serviços 

Técnico de laboratório de nível superior 
especialista 00 01 Integração 

Externa Contratação de serviços 

Técnico Administrativo  00 02 

Educação 
Ambiental / 

polo de 
difusão 

ICMBio 
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Quantidade Cargo/Função 
Atual Desejada 

Setor Vínculo 
Institucional/Procedência 

Analista Ambiental 01 04 

Educação 
Ambiental / 

polo de 
difusão 

ICMBio 

Analista Ambiental 01 02 Pesquisa e 
monitoramento ICMBio 

Analista Ambiental 00 01 Fiscalização ICMBio 

Analista Ambiental 00 01 
Recuperação 

de áreas 
degradadas 

ICMBio 

 

21. Manter e ampliar a contratação dos serviços temporários para atender demandas 
específicas, tais como: manutenção e limpeza das instalações, vigilância patrimonial, 
manutenção de equipamentos, manutenção da rede de informática, atualização da 
Página da RB, elaboração e reprodução de material de divulgação e manutenção de 
veículos. 

Norma(s) específica(s): 

 Estes serviços deverão ser contratados por longo prazo, através de processo 
licitatório, conforme legislação vigente. 

22. Elaborar e implementar Subprograma de estágio e voluntariado, com o objetivo de 
integrar a participação e atuação de voluntários nas diversas atividades de manejo da 
RB, conforme previsto em legislação vigente. 

Norma(s) específica(s): 

 Deverão ser priorizados os moradores da região da RB. 

 Deverão ser estabelecidas parcerias com as instituições de ensino da região da 
RB para viabilizar o programa de estágio. 

 Deverão ser identificadas na RB as áreas nas quais os voluntários podem  
desenvolver suas atividades. 

 Deverá ser identificado o perfil dos voluntários e conciliar às necessidades da RB.  

23. Fazer gestão junto a RFFSA e ao Serviço do Patrimônio da União – SPU, visando a 
transferência do Pátio Ferroviário para o domínio do ICMBio.  

24. Buscar o estabelecimento de parcerias com Instituições públicas e privadas, Comitês 
de Bacias e ONGs da região da RB, visando melhorar o manejo da UC. 

24.1. Formalizar as parcerias já estabelecidas com a AMLD, UENF e Prefeituras de 
Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Macaé. 

24.2. Buscar o estabelecimento de novas parcerias com Universidades e Institutos de 
Pesquisa, visando aumentar o conhecimento sobre a RB. 

24.3. Estabelecer parceria com o Comando da Base Aero-Naval de São Pedro da 
Aldeia, para que seja realizado pelo menos um sobrevôo mensal, com a 
participação da RB, visando contribuir para a fiscalização da área da Reserva e 
seu entorno. 
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25. Desenvolver estratégia de captação de recursos financeiros e destiná-los ao 
gerenciamento da RB. 

26. Articular para que recursos de compensação ambiental sejam realmente direcionados 
para a RB e região. 

27. Elaborar e implementar um Sub Programa de Capacitação e Atualização, com o 
objetivo de treinar e capacitar os recursos humanos envolvidos em atividades na RB. 

Norma(s) específica(s): 

 O Sub-Programa de Capacitação e Atualização deverá ser realizado 
periodicamente e abranger, entre outros, os seguintes temas: 

- Objetivos de criação e objetivos específicos de manejo da RB. 

- Espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção na RB. 

- Mata Atlântica, com ênfase em Floresta de Terras Baixas, Floresta Sub 
montana e áreas úmidas. 

- Legislação ambiental vigente. 

- Navegação por satélite (uso do GPS). 

- Primeiros socorros. 

- Manuseio de armas de fogo. 

- Técnicas de abordagem. 

- Sobrevivência na mata. 

- Preenchimento de formulários de rotina (autos de infração, notificação, etc). 

- Operação de equipamentos de comunicação. 

- Prevenção e combate a incêndios. 

- Manutenção e conservação de equipamentos e EPIs. 

- Noções de educação e interpretação ambiental. 

- Noções de oratória. 

- Condução de grupos. 

- Realização de palestras. 

- Gerenciamento de recursos humanos. 

- Elaboração de propostas para a captação de recursos. 

- Relacionamento com o público. 

- Manuseio e contenção de animais silvestres. 
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- Reconhecimento da fauna nativa e noções de sua ecologia. 

- Noções sobre animais peçonhentos e venenosos. 

- Ecologia e conservação dos recursos naturais. 

27.1. Promover a capacitação periódica dos funcionários da RB, em especial nos 
seguintes temas: relações públicas, legislação ambiental, ecologia e 
conservação dos recursos naturais, cartografia, utilização de GPS (Global 
Positioning System), geoprocessamento, educação ambiental, informática, 
captação de recursos e primeiros socorros. 

27.2. Fazer gestão junto às diretorias do ICMBio para a inclusão dos funcionários da 
RB nos cursos de capacitação promovidos pela Instituição. 

27.3. Organizar e realizar seminário interno para a apresentação aos funcionários e 
internalização do Plano de Manejo da RB. 

28. Implementação efetiva do Laboratório de Geoprocessamento da RB. 

28.1. Adquirir uma imagem IKONOS, de alta resolução. 

28.2. Adquirir softwares e equipamentos para SIG, tratamento de imagens, 
mapeamento e imageamento orbital para focos de incêndio. 

Norma(s) específica(s): 

 Os softwares a serem adquiridos deverão ser os mais atualizados e 
modernos (devido a este fato não estão especificados neste PM). 

Infra-estrutura 

29. Elaborar Projeto específico para a implantação do Pólo Difusor da RB constituído pelo 
Centro Educativo, alojamento e refeitório/cozinha. 

29.1. Elaborar projeto específico do Centro Educativo, a ser construído na área da 
antiga serraria e ser dotado de no mínimo a seguinte estrutura: sala climatizada 
para a conservação de materiais e equipamentos, auditório multimídia para 100 
pessoas, quatro salas de reunião em grupo ao lado do auditório, três salas 
administrativas, biblioteca, sala de acesso á INTERNET, sala de exposição, 
almoxarifado, banheiros masculino e feminino, incluindo-se as instalações para 
portadores de necessidades especiais. 

29.2. Elaborar projeto específico do alojamento contemplando a reforma das casas 2 a 
10, localizadas na Zona de Uso Especial. 

29.3. Elaborar e implementar projeto específico de paisagismo. 

29.4. Adquirir no mínimo, de acordo com as necessidades, os seguintes equipamentos 
e mobiliário para o funcionamento do Pólo Difusor, conforme QUADRO 4.10. 
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QUADRO 4.10 – Equipamentos e Mobiliários a serem adquiridos para o Pólo Difusor 
da RB 

Equipamentos / mobiliário Quantidade 
Ar condicionado SPLIT de 7.500 BTUs 01 
Ar condicionado SPLIT de 10.000 BTUs 06 
Ar condicionado SPLIT de 21.000 BTUs 06 
Tela de projeção 01 
Data show fixo 01 
Sistema de som e iluminação 01 
Computadores e periféricos  05 
Laptop 01 
Impressora  01 
Scanner 01 
No break 1400KVA 03 
Filmadora digital 01 
Softwares variados 
Televisão de 42 polegadas , digital e tela de plasma 01 
DVD 01 
Mapoteca 01 
Cadeiras acolchoadas em vinil empilháveis para auditório, com braço 100 
Mesas de reunião grandes 03 
Cadeiras acolchoadas, em vinil empilháveis 36 
Mesas de escritório em fórmica, com cadeira adequada com braço 07 
Mesas redondas, para estudo 03 
Armários e estante para escritório 02 
Estantes do tamanho da parede com escada corrediça para biblioteca variado 
Armário para sala de acesso á Internet 01 
Suporte para painéis variado 
Armários de vidro para a exposição de fauna e flora Variado 
Estantes metálicas para o almoxarifado  05 
Jogo de sofá de 02 lugares 01 
Jogo de sofá de 03 lugares 01 
Forno microondas 01 
Geladeira  01 
Bebedouro para água gelada e natural 01 
Jogo de Mesa e cadeiras com 6 lugares  01 

 

29.5. Elaborar Projeto específico para a construção e implantação de um refeitório 
associado a uma cozinha industrial, com a capacidade para 50 pessoas, do Pólo 
Difusor. 

29.6. Adquirir no mínimo, de acordo com as necessidades, os equipamentos e 
utensílios para equipar o refeitório/cozinha, apresentados no QUADRO 4.11. 

QUADRO 4.11 – Equipamentos/utensílios necessários para o refeitório/cozinha 
Mobiliário /utensílios Quantidade 

Antena parabólica 01 
Aparelhos de ar condicionado 40.000 BTUs 03 
Armários de cozinha adequado 
Bandejas/ bacias 06 
Camas com colchões e travesseiros 46 
Copos 60 
Equipamento de Energia solar adequado ao espaço 
Exaustores 02 
Fogão industrial de 6 bocas a gás 02 
Fogão industrial de 8 bocas, a gás 01 
Freezer industrial 01 
Geladeira duplex 02 
Geladeira industrial 01 
Jogo de copos 01 de 24 peças 
Jogo de panelas 02 
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Jogo de panelas industrial 01 
Jogo de pratos  01 de 24 peças 
Jogo de talheres  01 de 24 peças 
Máquina industrial de lavar roupa 01 
Mobiliários necessários variado 
Pratos  60 
Talheres 60 
Travessas 06 
Tv 29 polegadas 01 
Ventiladores de teto 05 

 

Norma(s) específica(s): 

 Deverá ser implantado um novo sistema de coleta de lixo adequado a este 
Pólo Difusor. 

 Deverá ser construído um sistema de tratamento de esgoto para as casas da 
Zona de Uso Especial destinadas ao alojamento do Pólo Difusor que ainda 
não dispõem deste sistema, bem como para o Centro Educativo. 

 Deverá ser redimensionado o sistema de energia elétrica da RB, prevendo-
se neste Pólo Difusor, a possibilidade de uso de energia solar. 

 O projeto destas reformas deverá prever o emprego de materiais 
ambientalmente corretos.  

 Deverá ser verificada a possibilidade do uso da madeira oriunda do manejo 
dos Eucalyptus da RB. 

 Deverá ser criada uma equipe para manutenção do Pólo Difusor. 

 Deverão ser criadas normas de uso para o Pólo Difusor. 

 Deverão ser previstas unidades de apoio para o Pólo Difusor, como: 
lavanderia, almoxarifado, estacionamento, etc. 

 O Projeto de construção do refeitório deverá prever o emprego de materiais 
ambientalmente corretos, bem como previsão de descarte adequado do lixo, 
sistema de esgotamento sanitário e sistema de energia solar para 
aquecimento de água e sistema de refrigeração, seguindo as. normas 
técnicas e a legislação vigente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA. 

30. Elaborar e implementar projeto específico da reforma e ampliação da Sede da RB, 
contemplando a modernização e ampliação dos banheiros e pintura geral interna e 
externa do prédio principal. 

30.1. Elaborar e implementar projeto específico para a construção da base de 
operação para fiscalização onde hoje é a garagem localizada ao lado da sede. 

30.2. Padronizar e modernizar todo o mobiliário da Sede, no mínimo, de acordo com 
as necessidades, com a aquisição dos equipamentos e mobiliário apresentado 
no QUADRO 4.12. 
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QUADRO 4.12 – Mobiliário a ser adquirido para a Sede 
Equipamentos Quantidade 

Mesa de escritório e cadeiras adequadas 12 
Armários /estantes de escritório  05 
Jogo de sofá de 2 lugares 01 
Jogo de sofá de 3 lugares 01 
Computadores com periféricos 02 
Laptop 01 
Impressora multifuncional com scanner e fax 01 
Copiadora, para 3000 cópias 01 
Ar condicionado de 12.000 BTUs 02 
No Break de 1400KVA 03 
GPS de alta precisão 01 
Clinômetro 01 
Máquina fotográfica digital de 7.2 pixels 01 
Arquivos de aço com 4 gavetas 04 

31. Elaborar e implementar projeto específico para a demolição da atual garagem e 
demais salas anexas em frente à sede. 

32. Elaborar e implementar projeto específico para a construção de estacionamento, com 
pelo menos seis vagas cobertas e tratamento paisagístico na área em frente à sede. 

33. Elaborar e implementar projeto específico para a construção de um posto de vigilância 
patrimonial na área da sede da RB. 

34. Elaborar e implementar projeto específico para reforma das casas nº 12 e 13 e 
recuperação da casa, nº 14 visando destiná-las à residências funcionais. 

34.1. Elaborar e implementar projeto específico de paisagismo. 

35. Elaborar e implementar projeto específico para reforma das casas nº 01 e 11, para 
apoiar as atividades de Pesquisa. 

35.1. Elaborar e implementar projeto específico de paisagismo. 

36. Demolir o cordão de casas (12) próximo ao Pátio Ferroviário. 

36.1. Providenciar Laudo Técnico justificando a demolição do cordão de casas  
próximo ao Pátio Ferroviário. 

37. Fazer gestão junto ao ICMBio para a retirada da RB, do funcionário aposentado da 
RFFSA, Sr. Manoel Isaltino e sua família. 

38. Recuperar e ampliar o sistema de abastecimento de água para atender as 
necessidades da RB. 

38.1. Reformar a caixa de água central, de alvenaria, que serve a RB. 

38.2. Recuperar as caixas de água de ferro (na serraria e próxima à sede da brigada) 
e o antigo poço artesiano da RFFSA, de forma a incluí-los no sistema de 
abastecimento de água da RB. 

38.3. Recuperar e ampliar o encanamento de distribuição de água da RB. 

39. Elaborar e implementar projeto de reforma do antigo galpão utilizado para armazenar 
combustível, pela RFFSA, para transformá-lo em uma oficina consistindo de uma sala 
para trabalhos mecânicos, uma sala para guardar ferramentas e uma terceira sala 
para guardar óleos lubrificantes. 
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Norma(s) específica(s): 

 Este projeto deverá estar adequado ás normas técnicas para manuseio de óleos 
lubrificantes e combustíveis. 

40. Elaborar e implementar projeto de reforma da antiga casa de força da RFFSA, atual 
alojamento da Brigada, para transformá-la em um almoxarifado. 

41. Elaborar e implementar Projeto Específico para construção das Guaritas com Cancela 
previstas para a entrada (coordenadas 807089,01 e 7516309,39) e saída 
(coordenadas 806187,90 e 7514907,66) da Estrada da Macuca. 

42. Elaborar e implementar projeto de recuperação do galpão da antiga oficina de 
máquinas da RFFSA, próximo ao Pátio Ferroviário, para transformá-lo em uma 
estrutura de apoio para as atividades de recuperação de áreas degradadas da RB. 

 

 AGGI Integração Externa  

As atividades da integração externa da RB estão contempladas nos Programas de 
Educação Ambiental, Pesquisa e Monitoramento e Operacionalização da RB. 

 

4.7.1.2. – Ações Gerenciais Gerais Externas (AGGE) 

As Ações Gerenciais Externas (AGGE) orientam o estabelecimento de atividades gerenciais 
gerais voltadas para a Região da Unidade de Conservação. 

Todas as AGGE foram enquadradas segundo os programas temáticos: Proteção e Manejo, 
Pesquisa e Monitoramento, Integração Externa, Alternativas de Desenvolvimento 
Sustentável, Conscientização e Educação Ambiental e Operacionalização. 

 

 AGGE Proteção e Manejo 

Atividades / Subatividades / Normas 

1. Efetivar e intensificar a fiscalização no entorno priorizando: o combate à caça e ao 
desmatamento; o controle do uso do fogo; o controle das atividades potencialmente 
poluidoras; o cumprimento de exigências ambientais e legislação relativa às APP’s e 
Reservas Legais; o controle do uso de agrotóxicos, entre outras. 

Norma(s) específica(s): 

 Deverá ser estabelecido um cronograma para fiscalização de rotina de todo o 
entorno da RB. 

 O pessoal envolvido na fiscalização deverá observar as Leis Ambientais vigentes, 
apresentando, periodicamente, as fichas de controle das atividades mais 
relevantes observadas. 

 Deverão constar na ficha de controle informações, tais como: material apreendido, 
volume, quantidade e instrumentos legais lavrados (autos de infração, termos de 
apreensão e depósito), entre outros. 
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 As informações coletadas deverão ser sempre georreferenciadas e, quando se 
tratar de apreensão de animais e recursos florestais, indicada a origem dos 
mesmos. 

2. Verificar o cumprimento, por parte das propriedades vizinhas, das normas ambientais 
e de uso e ocupação do solo do entorno. 

Norma(s) específica(s): 

 As ações de fiscalização, no entorno, deverão ser integradas às desenvolvidas por 
outras UCs da região, bem como às demais operações realizadas pela 
Superintendência do IBAMA/RJ e àquelas desenvolvidas por outros órgãos 
ambientais da região da RB. 

 A fiscalização atentará para os aspectos das normas de uso do entorno, 
estabelecidos neste Plano e na legislação pertinente. 

 A fiscalização terá, sempre que possível, uma abordagem educativa e de 
orientação. 

3. Acompanhar e controlar criadouros de fauna no entorno da RB. 

4. Fiscalizar as atividades realizadas nas RPPNs localizadas no entorno da RB. 

5. Divulgar o Roteiro Metodológico para a elaboração de Plano de Manejo para RPPNs, 
do IBAMA (2004). 

6. Incentivar as RPPNs da Região para que elaborem seus Planos de Manejo. 

7. Estabelecer um programa para efetivação das Reservas Legais nas propriedades 
localizadas no entorno e fiscalizar estas áreas regularmente. 

Norma(s) específica(s): 

 O programa deverá divulgar as normas e legislações pertinentes para o 
estabelecimento de Reservas Legais. 

 Este programa deverá ser viabilizado através de parceria com Universidades e 
Instituições similares, dentro da proposta de realização de atividades de extensão, 
observando-se corredores ecológicos e áreas prioritárias para a conectividade de 
fragmentos. 

 O Ministério Público poderá ser chamado para efetuar um Termo de Ajustamento 
de Conduta – TAC entre os proprietários rurais e o ICMBio, para fins de 
regularização da situação face ao Código Florestal, sempre que necessário. 

8. Identificar e articular, com outras instituições estaduais e municipais e proprietários, a 
proteção de áreas fora da RB como de interesse para conservação, para criação de 
UCs ou seu reconhecimento em RPPNs, a saber: 

- Áreas prioritárias para a conexão entre fragmentos que garantam o fluxo gênico de 
espécies residentes na RB. 

- Áreas externas que servem potencialmente para dessedentação, reprodução ou 
sobrevivência, de um modo geral, da fauna. 
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- Áreas ou propriedades de potenciais parceiros para a incorporação em programas 
de conservação ambiental. 

9. Informar aos proprietários das áreas de preservação permanente acerca do seu status 
de proteção e a necessidade da sua recuperação e manutenção. 

10. Elaborar e executar Programa de Recomposição de APPs, Reserva Legal e 
Corredores Ecológicos no entorno. 

Norma(s) específica(s): 

 Deverá ser dada prioridade às áreas próximas à RB, que permitam a conexão 
entre fragmentos, para garantir o fluxo gênico de espécies residentes na RB. 

 Este Programa deverá considerar a definição de indicadores de monitoramento, 
organizados e apresentados em cada uma das etapas de sua elaboração e 
implementação. 

 Deverão ser captados recursos específicos, para a realização deste Programa, em 
instituições financiadoras como no Ministério do Meio Ambiente, WWF, CI, entre 
outros.  

 As propostas de recuperação de áreas degradadas deverão ter embasamento 
científico e ser condizentes com os princípios de conservação adotados para as 
Reservas Biológicas. 

 As comunidades do entorno da RB deverão ser envolvidas prioritariamente na 
execução deste Programa, especialmente os estudantes, proprietários e 
trabalhadores rurais. 

 Para a execução deste Programa deverá ser implantado na AEE Pátio Ferroviário 
um viveiro de produção de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. 

10.1. Elaborar projeto para identificação, mapeamento e quantificação das áreas que 
necessitam ser recuperadas. 

10.2. Estabelecer parcerias com os municípios, comitês de bacias, ONGs, 
proprietários rurais, dentre outros, para a realização deste Programa. 

11. Fazer gestão junto aos órgãos responsáveis pela ferrovia, rodovia, dutos e estradas 
para o cumprimento das normas de segurança e legislação vigente relativos à 
deposição e transporte de produtos e resíduos de todos os tipos e classes. 

12. Fiscalizar ao longo da ferrovia, rodovia BR-101, dutos e linhas de transmissão de 
energia, nos trechos que interferirem com a RB, a deposição de resíduos de todos os 
tipos e o cumprimento das normas de segurança. 

Norma(s) específica(s): 

 Exigir dos órgãos responsáveis por estas infra-estruturas o cumprimento das 
normas estabelecidas por este Plano de Manejo e pela legislação vigente. 

 Deverão ser registrados todos os tipos de acidentes que ocorram nestas infra-
estruturas. 

13. Apoiar ações de controle e manejo de espécies invasoras da fauna e da flora no seu 
entorno. 
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14. Fazer gestões junto ao MP para ajustamento de um TAC entre o Incra e demais 
produtores rurais do entorno visando o estabelecimento de reservas Legais e APPs. 

Norma(s) específica(s): 

 Deverá ser incentivada a criação de reservas legais, preferencialmente em bloco, 
para facilitar o aumento da conectividade enter os fragmentos florestais da região. 

 Em atenção á solicitação dos assentados do PA Bendizia a Reserva Legal do 
assentamento poderá receber um tratamento de RPPN. 

 

 AGGE Pesquisa e Monitoramento 

Atividades / Subatividades / Normas 

1. Desenvolvimento de estudos de ecologia da paisagem que levem em consideração a 
fragmentação da vegetação do entorno e a possibilidade de formação de corredores 
ecológicos e corredores de biodiversidade. 

2. Apoiar a realização de estudos sobre a participação dos rios Macaé, das Ostras e São 
João e de seus ambientes associados, para a riqueza da fauna no entorno da RB. 

3. Apoiar a realização de estudos sobre o potencial de regeneração das principais 
espécies vegetais da Mata Atlântica que ocorre no seu entorno. 

4. A RB deverá acompanhar as pesquisas e manter um banco de dados sobre as 
atividades científicas desenvolvidas no seu entorno. 

5. Apoiar a atividade de monitoramento de micos-leões-dourados no entorno da RB. 

6. Apoiar a realização de estudos sobre espécies invasoras da fauna e da flora que 
ocorrem no seu entorno. 

7. Avaliar e monitorar os impactos negativos da BR-101, da ferrovia, das demais 
estradas, assim como dos dutos, linhas de transmissão de energia elétrica, Estações 
de Rádio Base (ERB’ s), Subestação de energia elétrica, sobre os ecossitemas da RB. 

Norma(s) específica(s): 

 Toda a extensão das estradas internas da RB e das estradas de serviço que dão 
acesso às faixas de domínio das infra-estruturas de interesse Nacional: dutos, 
linhas de transmissão e subestação, deverá ser vistoriada, pelo menos duas vezes 
por semana, através de deslocamentos a pé ou de bicicleta registrando todos os 
animais mortos ou feridos, assim como impactos sobre a vegetação. 

 Toda ocorrência deverá ter registrada sua localização (GPS), posição na rodovia, 
data e horário do registro, espécie, sexo e faixa etária do animal e, sempre que 
possível, deverá haver o registro fotográfico e o aproveitamento da carcaça 
(preparação de material para coleção). 

 

 AGGE Integração Externa 

Atividades / Subatividades / Normas 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007  E4 - 85

1. Elaborar e promover a implantação do Programa de Integração Externa e Alternativas 
de Desenvolvimento da RB União. 

2. Estabelecer termo de cooperação com as prefeituras da Região da RB, visando 
reforço de pessoal, em especial, para as atividades de Educação Ambiental e 
Proteção. 

3. Envolver outros órgãos de fiscalização da União, do Estado e dos municípios em 
operações especiais no entorno. 

4. Estabelecer parcerias com movimentos sociais, universidades, EMATER, e 
prefeituras, para desenvolver atividades de educação ambiental e agricultura 
sustentável no entorno da RB. 

5. Estabelecer negociações para a criação e gestão em mosaico de UCs englobando as 
UCs federais, estaduais e municipais, atuais e futuras. 

Norma(s) específica(s): 

 O mosaico de UCs deverá ser reconhecido em ato do Ministério do Meio Ambiente. 

 O mosaico deverá dispor de um conselho, com caráter consultivo e a com a função 
de atuar como instância de gestão integrada das UCs que o compõem. 

 O conselho do mosaico deverá ser presidido por um dos chefes das UCs 
participantes, e sua escolha será feita pela maioria simples de seus membros. 

6. Estabelecer parcerias com universidades, EMATER e prefeituras da Região da RB, 
para implementação de assistência técnica às atividades agrícolas em geral. 

7. Estabelecer parcerias com as universidades e centros de pesquisa para que sejam 
desenvolvidos estudos nas propriedades rurais lindeiras à RB, visando à identificação 
e posterior orientação do manejo agropecuário adequado. 

8. Divulgar, junto aos órgãos estaduais e municipais, o Plano de Manejo, seus limites, 
normas e usos permitidos no seu entorno. 

9. Incentivar a criação de RPPNs e outras categorias de Unidades de Conservação na 
Região. 

10. Incentivar junto às prefeituras dos municípios do entorno para a elaboração e 
execução de programas e projetos para desenvolvimento sócio-ambiental das 
populações locais. 

10.1. Promover, em conjunto com os municípios e organizações afins, programas que 
contemplem a conservação de solos, a agricultura orgânica, o controle no uso de 
agrotóxicos, o combate aos desmatamentos, a formação de reserva legal, a 
manutenção de matas ciliares, achados paleontológicos ou arqueológicos, a 
adequação de estradas e a criação de RPPNs. 

10.2. Despertar o interesse dos meios de comunicação locais em apoiar o programa e 
os meios necessários para o atendimento ao público-alvo. 

10.3. Buscar, junto à iniciativa privada e ao governo, recursos para viabilizar o 
programa. 
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Norma(s) específica(s): 

 Nas ações de comunicação, a RB privilegiará a mídia local e utilizará 
diversos meios, visando informar, tanto as populações do entorno, quanto os 
visitantes em passagem pela região. 

11. Desenvolver posturas pró-ativas de modo a articular e integrar a RB nos diversos 
segmentos sociais do entorno (assentamentos, sindicatos, movimentos sociais e 
outros) 

11.1. Articular as atividades deste Plano com as políticas e com os programas e 
planos locais, regionais, nacionais e internacionais que possam afetá-lo direta ou 
indiretamente. 

Norma(s) específica(s): 

 O levantamento destes programas e de planos locais, regionais, nacionais e 
internacionais, deverá ser atualizado anualmente. 

12. Criar uma rotina de envolvimento dos proprietários limítrofes com questões diversas 
da RB, pela qual estarão previstas visitas freqüentes, objetivando, principalmente, os 
seguintes pontos: 

- Evidenciar os benefícios que a RB traz e poderá trazer aos seus vizinhos. 

- Informar os programas da RB para seu entorno que envolvem os proprietários, 
bem como demonstrar a importância de sua adesão. 

- Considerar todas as atividades do Programa de Comunicação Social que 
envolvam o entorno. 

13. Desenvolver e implementar um calendário de atividades da RB que inclua os eventos 
da região. 

13.1. Manter atualizado o levantamento dos locais e datas de eventos da região, que 
possam envolver a RB. 

13.2. Prever o envolvimento anual da RB nos eventos identificados. 

Norma(s) específica(s): 

 A RB deverá organizar exposições e disponibilizar materiais de divulgação, 
bem como seus produtos, para os eventos regionais, sempre que possível e 
adequado. 

13.3. Divulgar e atualizar o calendário de atividades da RB nos âmbitos local, regional, 
nacional e internacional, quando necessário. 

14. Apoiar a divulgação técnico-científica das pesquisas realizadas no seu entorno.  

Norma(s) específica(s): 

 Os pesquisadores deverão apresentar seus trabalhos à população local e aos 
funcionários da RB. 

15. Buscar o apoio dos órgãos de assistência técnica visando o desenvolvimento de 
atividades integradas na região. 
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16. Buscar o apoio a programas ou projetos de órgãos oficiais visando o desenvolvimento 
de atividades integradas na região. 

17. Solicitar às prefeituras municipais a manutenção das principais estradas vicinais da 
Região, em especial daquelas utilizadas pela fiscalização da RB. 

18. Desenvolver projeto específico, visando a identificação de propostas viáveis para a 
solução de conflitos entre o ICMBio, o INCRA e a comunidade assentada/acampada 
no entorno. 

19. A RB deverá manter e incrementar sua participação em fóruns ambientais e afins na 
sua região, tais como: conselhos municipais de meio ambiente, conselhos de unidades 
de conservação, comitês de bacias hidrográficas, dentre outros. 

 

 AGGE Alternativas de Desenvolvimento 

Atividades / Subatividades / Normas 

1. Elaborar e promover a implantação do Programa de Integração Externa e Alternativas 
de Desenvolvimento da RB União. 

2. Solicitar ao Programa Nacional de Florestas (PNF), existente na Secretaria de 
Biodiversidade e Florestas (SBF), do MMA, a divulgação do Projeto de Florestas 
Energéticas junto aos municípios da Região. 

3. Divulgar iniciativas de alternativas de uso de produtos florestais madeireiros e não-
madeireiros para o desenvolvimento sustentável. 

4. Promover o envolvimento de instituições governamentais e não-governamentais, no 
que se refere à disponibilização de apoio técnico aos proprietários do entorno, no 
sentido de estimulá-los a adotarem técnicas agroecológicas. 

Norma(s) específica(s): 

 As instituições envolvidas deverão analisar a realidade local, com base nas 
informações previamente dispostas no Plano de Manejo, de forma a estimular o 
uso de técnicas mais adequadas à região. 

 As atividades agrícolas deverão dispensar especial atenção à prática e ao uso de 
queimadas e uso de agrotóxicos e herbicidas. 

 As instituições como EMBRAPA, órgão de extensão, ONGs e Universidades, que 
trabalham com a questão, deverão ser, preferencialmente, consultadas e 
envolvidas na prestação deste tipo de serviço. 

 Deverão ser incentivadas técnicas agroecológicas, tais como: adubação verde, 
adubação orgânica, adubação mineral, uso de defensivos naturais, combinação e 
rotação de culturas, dentre outras. 

5. Fazer gestões, junto às prefeituras locais, para a implementação de políticas públicas 
que promovam o desenvolvimento sustentável. 

6. Incentivar iniciativas de aproveitamento de resíduos oriundos de cultivos, como forma 
de implementação de renda (ex. artesanato com palha de bananeira). 
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7. Incentivar iniciativas de aproveitamento de produtos naturais, tais como taboa, 
sementes, cipós, bambu e restos de madeira, visando o desenvolvimento do 
artesanato e produtos de movelaria fina. 

8. Estimular a implantação de agroindústrias familiares e/ou comunitárias na Região da 
RB. 

9. Incentivar a produção de mudas para o programa de fomento florestal e recuperação 
de áreas degradadas, visando o desenvolvimento regional em bases sustentáveis de 
forma a contribuir para que a RB se torne um Centro de Referência em Restauração 
da Mata Atlântica. 

10. Incentivar o cooperativismo para o desenvolvimento, a melhoria e o aproveitamento 
das oportunidades oferecidas pela RB, com o apoio das prefeituras municipais. 

11. Estimular a implementação do ecoturismo e do turismo rural, entre outras categorias, 
nos municípios da Região da RB. 

Norma(s) específica(s): 

 Os projetos a serem desenvolvidos deverão valorizar o patrimônio histórico-
ambiental e cultural e levar em consideração formas de diversificação e alternativa 
econômica e o incremento e melhoria dos serviços oferecidos. 

12. Apoiar os municípios na elaboração e implantação da Agenda 21. 

Norma(s) específica(s): 

 As propostas constantes no Plano de Manejo da RB e da Agenda 21 devem 
guardar reciprocidade. 

 A RB deve acompanhar a implantação da Agenda 21 nos municípios da Região da 
UC. 

13. Apoiar a criação de consórcios intermunicipais para a contratação de técnicos 
especializados no trato da questão ambiental. 

14. Sistematizar e difundir as técnicas de conservação do solo e da água. 

15. Estimular, diante da capacidade política pluripartidária das prefeituras da Região da 
UC, atos dos congressistas que possam contribuir com a RB e as comunidades do 
entorno. 

16. Fazer gestão para criação de associações de reposição florestal obrigatória. 

17. Participar do processo de elaboração e aprovação dos Planos Diretores municipais de 
Rio das Ostras, Macaé e Casimiro de Abreu, bem como de outros instrumentos de 
gestão ambiental. 

Norma(s) específica(s): 

 A RB deverá acompanhar a implantação dos Planos Diretores nos municípios da 
Região da UC. 

 

 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007  E4 - 89

 AGGE Conscientização e Educação Ambiental 

Atividades / Subatividades / Normas 

1. Desenvolver, com apoio das secretarias municipais da Região da UC, campanhas de 
aproveitamento dos resíduos orgânicos oriundos das culturas agrícolas. 

2. Desenvolver, com apoio das secretarias municipais da Região da RB, campanhas de 
reciclagem do lixo. 

3. Promover campanhas, junto aos produtores rurais da Região da RB, visando prevenir 
danos ambientais. 

Norma(s) específica(s): 

 A RB deverá orientar a população local quanto aos riscos do uso de defensivos 
agrícolas para os recursos naturais e para sua própria saúde. 

4. Realizar parceria com órgão de extensão rural, para realizar campanhas de uso de 
defensivos agrícolas. 

5. Desenvolver atividades educativas e preventivas de incêndios no entorno da RB: 

5.1. Orientar os agricultores sobre a prática das queimadas, enfatizando os danos 
que a mesma acarreta ao meio ambiente, reiterando a necessidade de 
solicitarem licença com antecedência ao órgão ambiental competente para 
procederem a queima controlada. 

5.2. Fazer gestão junto ao órgão de extensão rural para divulgação dos 
procedimentos necessários para o uso das queimadas, bem como outras 
técnicas alternativas ao uso do fogo. 

5.3. Solicitar à EMBRAPA e ao PREVFOGO folhetos informativos sobre o uso correto 
do fogo, bem como normas para a realização de queimadas e fazer divulgação 
dos mesmos na Região da RB. 

5.4. Desenvolver campanhas junto às propriedades rurais e assentamentos para a 
conscientização da necessidade da recomposição das APPs. 

6. Desenvolver folheto sobre a proibição da caça, coleta de material biológico e extração 
de madeira no interior da RB. 

7. Realizar reuniões periódicas com as comunidades da Região da RB, abordando temas 
específicos de interesse da RB. 

Norma(s) específica(s): 

 As reuniões devem aproveitar os eventos comemorativos locais, para atingir o 
maior público possível. 

8. Envolver os proprietários nas ações de recuperação e proteção das áreas de 
presevação permanente. 

9. Informar aos proprietários das áreas de preservação permanente e reservas legais 
acerca do seu status de proteção e da necessidade de sua recuperação e 
manutenção. 
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10. Divulgar o Plano de Manejo da Reserva Biológica União, junto às comunidades do 
entorno. 

Norma(s) específica(s): 

 A divulgação deverá ocorrer por meio de mídia falada ou escrita, em reuniões 
abertas à comunidade e em reuniões técnicas a serem agendadas com as 
comunidades do entorno, esclarecendo-se em especial os seguintes temas: os 
limites e as normas de uso e ocupação do solo, estabelecidos por esse 
instrumento, e o amparo legal para o controle dessa área pelo ICMBio. 

11. Distribuir o Resumo Executivo do Plano de Manejo a interessados, tais como 
professores, pesquisadores, bibliotecas, diversas ONGs e organizações 
governamentais, prefeituras, doadores, etc. 

12. Divulgar a Lei do SNUC como legislação que garante ao ICMBio o controle ambiental 
no entorno das Unidades de Conservação. 

12.1. Distribuir exemplares da referida lei nas prefeituras, órgãos oficiais, sindicatos e 
associações, dentre outros. 

13. Diversificar o Programa de Educação Ambiental para o entorno, incluindo questões 
relacionadas ao fomento florestal e identificação de atividades econômicas locais que 
possam proporcionar a implantação de uma rede de desenvolvimento regional de base 
conservacionista. 

Norma(s) específica(s): 

 O programa deverá especificar o público beneficiado, contemplando, 
especialmente, os proprietários e os alunos das escolas da Região da RB. 

 Esse programa deve fornecer ao público beneficiado informações sobre a RB, tais 
como seu objetivo, seus atributos naturais, sua importância para a conservação da 
biodiversidade local, regional e nacional, os tipos de problemas que enfrenta e as 
soluções que estão sendo adotadas para contorná-los, entre outros. 

 A linguagem adotada deverá ser compatível com o público beneficiado, utilizando-
se de todos os meios de comunicação disponíveis, de forma a despertar o 
interesse do mesmo na conservação da RB. 

 Como forma de conscientização ambiental da população do entorno, deverão ser 
elaboradas cartilhas para a divulgação de práticas de saneamento básico, 
disposição, armazenamento de lixo, uso de agrotóxicos, fomento florestal, 
produção de mudas por técnica tradicional, produção de mudas por técnicas de 
biotecnologia (manuseio de tecido vegetal), Implantação de hortos de plantas 
medicinais, agregação de valores a produtos florestais não madeireiros, agregação 
de valor à agricultura biológica e aproveitamento de resíduos de agricultura e 
manejo florestal, entre outros temas pertinentes. 

 Deverão ser incluídos neste Programa os assentamentos Bendizia, Cantagalo e 
Visconde. 

14. Produzir e distribuir livreto com a legislação ambiental aplicável à RB e ao entorno. 

14.1. Reunir toda a legislação necessária à composição de tal livreto. 

15. Colaborar no treinamento e capacitação de pessoal e professores da rede escolar em 
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educação ambiental, enfocando temas relacionados com a problemática ambiental 
regional. 

16. Identificar, apoiar e participar de eventos educativos no entono da RB. 

17. Promover a formação de associações de defesa da RB, nos municípios da Região. 

 

 AGGE Operacionalização Externa 

Atividades / Subatividades / Normas 

1. Exigir cumprimento da legislação vigente com relação à obrigatoriedade de 
autorização do ICMBio para todo licenciamento ambiental no entorno  da RB. 

2. Acompanhar as condicionantes de licenciamento de empreendimentos que venham a 
ser propostos para o entorno. 

3. Acompanhar o cumprimento das medidas mitigadoras constantes nos processos de 
licenciamento dos empreendimentos, no entorno. 

4. Acompanhar a aplicação de recursos oriundos de medidas compensatórias destinados 
à RB. 

5 Estabelecer parcerias formais com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e 
guardas municipais para apoio nas ações de fiscalização na Região da RB. 

6. Elaborar e implementar projeto específico do viveiro de mudas a ser implantado AEE 
Pátio Ferroviário. 

7. Estabelecer parcerias para implementação do Laboratório Integrado de Recuperação 
de Áreas Degradadas a ser construído na AEE Pátio Ferroviário. 

8. Participar rotineiramente das reuniões nos assentamentos no entorno. 

9. Apoiar a integração das políticas setoriais agrária e ambiental na área dos 
assentamentos. 
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QUADRO 4.13 – Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais por Programas Temáticos 

Ações Gerenciais Gerais Internas 

Proteção e Manejo Pesquisa e Monitoramento Visitação Operacionalização Integração Externa 

1. Elaborar e implementar um Programa de 
Fiscalização e Controle para a RB, com o 
objetivo de manter a UC protegida de 
invasões humanas e animais, e exercer o 
controle das atividades que possam 
ameaçar a integridade do patrimônio natural 
e cultural, além de assegurar a integridade 
dos funcionários, pesquisadores e visitantes. 

1. Elaborar e implementar Programa de 
Pesquisa com o objetivo de aumentar o 
conhecimento científico sobre a área da RB 
e sua biodiversidade, subsidiando os demais 
programas de ação de proteção e manejo. 

1. Permitir somente a entrada de visitantes 
ao interior da RB atendendo aos objetivos 
das atividades de Conscientização e 
Educação Ambiental e ao desenvolvimento 
de atividades de pesquisa. 

1. Elaborar e implementar Programa de 
Operacionalização, com o objetivo de 
propiciar a gestão adequada, garantindo a 
funcionalidade da RB e o atendimento dos 
seus objetivos específicos. 

1.A. Viabilizar a aprovação da Zona de 
Amortecimento e suas normas por meio de 
instrumento legal. 

1.A.1. Articular com a DIREP para viabilizar 
a aprovação técnica da proposta existente 
neste Plano de Manejo 

As atividades da integração externa da RB 
estão contempladas nos Programas de 
Educação Ambiental, Pesquisa e 
Monitoramento e Operacionalização da RB. 

2. Formular e manter rotina de fiscalização. 
1.1. Manter cadastro e registro de todas as 
pesquisas já desenvolvidas e em 
andamento na RB. 

2. Dar continuidade à implementação do 
Programa de Conscientização e 
Educação Ambiental para a RB, ampliando 
as atividades atuais, com o objetivo geral de 
integrar a UC com as comunidades da 
região, de forma a sensibilizá-los sobre a 
importância da conservação dos recursos 
naturais, das espécies ameaçadas de 
extinção, das espécies endêmicas, etc. 
Além de incentivar o uso e o manejo dos 
recursos naturais no entorno, com práticas 
conservacionistas, implementando o 
desenvolvimento social e econômico em 
bases conservacionistas.  

2. Verificar, atualizar e redefinir os limites 
atuais da RB.  

2.1. Estabelecer equipes diárias de 
fiscalização. 

1.2. Manter organizado e atualizado, 
inclusive em meio digital, o arquivo com o 
registro das pesquisas já realizadas e as 
que estão em andamento na RB. 

3. Identificar parceiros, entre as empresas 
privadas, estatais, ONG’s, órgãos 
governamentais e universidades, que 
possam colaborar na implementação do 
Programa de Educação ambiental da RB.  

2.1 Conferir em campo, com GPS 
Geodésico, os limites da RB constituída pelo 
imóvel matriculado sob o número 23.849, do 
Livro 2B-V, fls. 221, do Cartório do 2º Ofício 
da Comarca de Casimiro de Abreu. 

 

2.2. Realizar, quando necessário, operações 
especiais, envolvendo toda a equipe de 
fiscalização e parceiros. 

2. Sistematizar as informações sobre a RB 
através de relatórios e publicações dos 
pesquisadores. 

3.1. Apresentar e discutir o Programa de 
Educação Ambiental com os parceiros 
existentes. 

2.2 Fazer gestão junto a RFFSA e ao 
Serviço do Patrimônio da União – SPU, 
visando a concretização da transferência 
das terras da RB para o Patrimônio da 
União, conforme disposto no Art. 4º, do 
Decreto de Criação de 22 de abril de 1998, 
anexo.  
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Ações Gerenciais Gerais Internas 

Proteção e Manejo Pesquisa e Monitoramento Visitação Operacionalização Integração Externa 

3. Treinar a equipe de fiscalização para 
desenvolver as atividades de monitoramento 
indicadas neste PM. 

2.1. Elaborar um formulário a ser preenchido 
pelo pesquisador ao final de cada visita à 
RB. 

4. Estruturar o Programa de Educação 
Ambiental. 

2.3 Propor ao ICMBio a alteração dos limites 
da RB, com a incorporação das terras do 
imóvel limítrofe à UC, denominado de 
“Terceira Gleba” da Fazenda Três Marias, 
situada na Zona Rural de Rocha Leão, no 
Município de Rio das Ostras, no Estado do 
Rio de Janeiro, doadas ao IBAMA pela UTE 
Norte Fluminense S.A., segundo certidão de 
escritura de doação do Livro número 001, 
folha número 185/186, Cartório de Ofício 
Único de Justiça de Rio das Ostras, anexo. 

 

4. Estimular e facilitar a participação da 
equipe de fiscalização em seminários, 
palestras e cursos que possam contribuir 
para o aperfeiçoamento de suas atividades. 

3. Manter no organograma administrativo da 
RB um setor encarregado de coordenar 
todas as atividades de pesquisa científica e 
monitoramento. 

5. Fortalecer o Núcleo de Educação 
Ambiental. 

3. Demarcar a RB após a revisão dos seus 
limites.  

5. Identificar as oportunidades de 
treinamento e capacitação oferecidos pelo 
ICMBio e outros órgãos ou instituições para 
a participação da equipe de fiscalização da 
RB. 

4. Identificar, priorizar e incentivar novas 
linhas de pesquisa orientadas para o manejo 
da RB. 

5.1 Dotar o Núcleo de Educação Ambiental 
de dois profissionais de nível superior com 
experiência em Educação Ambiental e dois 
de nível médio, preferencialmente do quadro 
do ICMBio. 

4. Revisar e reformar as cercas existentes 
nos limites da RB, priorizando os locais mais 
críticos.  

 

6. Na medida do possível, organizar 
palestras e seminários na RB e incentivar a 
participação de sua equipe. 

5. Promover reuniões, encontros ou 
seminários para identificar novas linhas de 
pesquisa. 

5.2. Alocar ao Programa de Educação 
ambiental quatro estagiários. 

5. Desenvolver e implementar 
Subprograma de Sinalização para a RB, 
com o objetivo de dotar a RB de um sistema 
de sinalização visual, tanto externa quanto 
interna, capaz de indicar acessos, bem 
como seus limites, contribuir para uma 
melhor circulação interna de veículos e 
pedestres, indicar serviços e facilidades 
oferecidas, interpretar os recursos naturais e 
educação ambiental, indicar infra-estruturas 
de apoio administrativo, aspectos ligados à 
segurança do visitante, horário de 
funcionamento, normas e regulamentos. 

 

7. Avaliar periodicamente o desempenho 
dos agentes credenciados na realização de 
atividades de fiscalização. 

5.1. Incentivar periodicamente o “Encontro 
de Pesquisadores” da RB. 

5.3 Implementar o Subprograma de Estágio 
e Voluntariado para atuar em educação 
ambiental. 

6. Definir o espaço aéreo da RB.  
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Ações Gerenciais Gerais Internas 

Proteção e Manejo Pesquisa e Monitoramento Visitação Operacionalização Integração Externa 

8. Exigir dos usuários da RB (colaboradores, 
pesquisadores e estudantes, entre outros), 
que comuniquem à administração da RB a 
ocorrência de caçadores e outras ameaças 
à Unidade. 

5.2. Levantar recursos financeiros juntos a 
parceiros para a realização do Encontro de 
Pesquisadores na RB. 

5.4. Capacitar e treinar os funcionários, 
voluntários, parceiros e estagiários para 
atuarem na implementação e ampliação do 
Programa de Educação Ambiental. 

6.1. Desenvolver Projeto Específico para 
delimitação do espaço aéreo da RB, 
conforme o Art. 7 do Decreto nº 4.340/2002, 
de regulamentação da Lei nº 9.985/00. 

 

9. Sistematizar, integrar e manter na RB as 
informações sobre autos de infração e 
termos de embargo e interdição. 

6. Priorizar e apoiar as pesquisas que 
possam subsidiar o manejo e a 
implementação do Plano de Manejo da RB. 

6. Manter, no Núcleo, um registro atualizado 
de todos os visitantes e participantes do 
Programa de Educação Ambiental da RB. 

6.2. Informar à Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC o espaço aéreo da RB, de 
forma a evitar vôos sobre a RB, exceto em 
ocasiões excepcionais e/ou programadas, 
tais como: incêndios, acidentes, 
calamidades públicas, operações de 
fiscalização e policiais. 

 

10. Dotar a equipe de fiscalização de 
equipamentos necessários para a realização 
das atividades, conforme detalhado no 
QUADRO Erro! Vínculo não 
válido.. 

6.1. Solicitar aos pesquisadores as 
recomendações de manejo relativas à 
pesquisa(s) desenvolvida(s) na RB. 

7 Elaborar projeto e confeccionar maquete 
em três dimensões da RB. 

7. Manter o funcionamento do Conselho 
Consultivo da RB, conforme o disposto nº 
Art. 29 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000. Segundo o Decreto nº 4.340/02, ao 
Conselho Consultivo compete: 

 

11. Identificar, nas proximidades da RB, os 
locais que dispõem de soros antiofídicos e 
divulgar esta informação entre todos que 
desenvolvem atividades na RB. 

7. Avaliar as áreas da RB com maior 
concentração de estudos e aquelas que 
carecem de informações. 

8. Elaborar projeto específico de segurança 
para implantação de saídas de emergência 
e instalação de extintores de incêndio. 

7.1. Acompanhar a elaboração, 
implementação e revisão do Plano de 
Manejo da RB, garantindo o seu caráter 
participativo. 

 

12. Estabelecer parcerias com os municípios 
de Rio das Ostras, Macaé e Casimiro de 
Abreu, assim como com o Batalhão Florestal 
e Policia Federal e Rodoviária, visando a 
proteção à RB. 

7.1. Discutir com as instituições atuantes na 
RB sobre as áreas que carecem de estudos. 

9 Divulgar a existência e os objetivos de 
criação da UC (folder, palestras, vídeos 
educativos, material promocional e outros 
veículos que sejam apropriados para a 
divulgação da RB). 

7.2. Buscar a integração da RB com as 
demais UCs e espaços territoriais 
especialmente protegidos e com o seu 
entorno. 

 

13. Implantar um sistema de fiscalização por 
câmera na portaria. 

8. Priorizar junto às Instituições de Pesquisa 
que estudantes de mestrado e doutorado 
desenvolvam pesquisas e estudos 
necessários ao manejo da RB, e que 
venham a preencher lacunas do 
conhecimento e/ou de áreas da RB. 

9.1. Desenvolver e implementar Projeto 
Específico de Exposição Itinerante voltado 
prioritariamente à Região da RB. 

7.3. Esforçar-se para Compatibilizar os 
interesses dos diversos segmentos sociais 
relacionados com a RB. 
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Ações Gerenciais Gerais Internas 

Proteção e Manejo Pesquisa e Monitoramento Visitação Operacionalização Integração Externa 

14. Elaborar projeto específico para 
levantamento de pontos de vulnerabilidade 
na RB. 

9. Incentivar estudos para aumento do 
conhecimento qualitativo e quantitativo da 
avifauna da RB e Região, incluindo-se as 
áreas de Floresta Ombrófila Densa 
Submontana e de Baixada, além das áreas 
úmidas das margens de corpos de água e 
de brejos. 

10. Adquirir para o Centro de Vivência 
equipamento e mobiliário adequados para 
seu funcionamento. 

7.4. Avaliar o orçamento da RB e o relatório 
financeiro anual elaborado pelo ICMBio em 
relação aos objetivos da UC. 

 

15. Elaborar e implementar um Programa 
de Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais na RB, que tenha por objetivo 
geral dotar a RB dos meios e estratégias 
necessários para que a mesma esteja 
protegida contra os incêndios florestais. 

10. Ampliação do conhecimento acerca do 
efeito da sazonalidade sobre a composição 
da avifauna. 

11. Proporcionar apenas atividades guiadas 
na Trilha Interpretativa do Pilão. 

7.5. Opinar sobre a contratação e os 
dispositivos do termo de parceria com uma 
OSCIP, na hipótese de gestão 
compartilhada da RB. 

 

15.1. Integrar este Programa ao 
PREVFOGO que já atende à RB, de modo 
que passe a operar permanentemente. 

11. Aumento do conhecimento acerca do 
nível da dependência da avifauna com as 
diversas fitofisionomias encontradas na RB. 

12. Desenvolver uma estratégia permanente 
de avaliação de percepção/cognição do 
público-alvo do Programa de Educação 
Ambiental sobre todas as questões 
trabalhadas durante a visita a RB. 

7.6. Acompanhar a gestão por OSCIP e 
recomendar a rescisão do termo de 
parceria, quando constatada irregularidade, 
no caso de gestão compartilhada da RB. 

 

16. Integrar o Programa de Prevenção e 
Combate a Incêndios da BR União, com os 
Programas com o mesmo objetivo 
desenvolvidos pela UC’s vizinhas: Poço das 
Antas e APA do Rio S. João. 

12. Dimensionamento da composição das 
espécies remanescentes de aves do solo da 
floresta. 

13 Definir estratégias de avaliação dos 
resultados esperados do Programa de 
Educação Ambiental. 

7.7. Manifestar-se sobre obra ou atividade 
potencialmente causadora de impacto na 
RB, em seu entorno, mosaicos ou 
corredores ecológicos. 

 

16.1. Viabilizar integração com a RB de 
Poço das Antas em relação ao Sistema de 
monitoramento de incêndios por 
imageamento orbital para estudo da 
dinâmica de incêndios na região, com vistas 
à prevenção. 

13. Avaliação da composição e distribuição 
por guildas de aves de rapina. 

14. Produzir material de divulgação do 
Programa de Educação Ambiental da RB, 
divulgando seus objetivos, atividades, 
público beneficiado, formas de contato, etc. 

7.8. Propor diretrizes e ações para 
compatibilizar, integrar e otimizar a relação 
com a população do entorno da RB. 

 

17. Dotar a RB de uma brigada permanente 
de combate a incêndios. 

14. Reconhecimento e estimativa das 
populações de grandes onívoros e 
frugívoros de copa. 

15. Produzir material educativo para as 
atividades de educação ambiental visando a 
sensibilização das comunidades do entorno 
da RB e sua região. 

8. Propor a publicação de uma nova Portaria 
do Conselho, quando houver modificação 
em sua composição. 

 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007 E4 - 96 

Ações Gerenciais Gerais Internas 

Proteção e Manejo Pesquisa e Monitoramento Visitação Operacionalização Integração Externa 

18. Implementar rotina de trabalho para os 
brigadistas. 

15. Avaliação da composição e 
espacialização dos insetívoros de tronco. 

16. Elaborar material interpretativo (fotos, 
slides etc.) sobre as áreas e os recursos 
naturais da RB que não podem ser visitados 
ou vistos pelo público, explicando, entre 
outras coisas, sua importância para a 
conservação e a razão de não poderem ser 
visitados. 

9. Promover a capacitação / nivelamento / 
atualização dos membros do Conselho 
Consultivo da RB. 

 

19. Elaborar relatório diário e final de 
incêndios ocorridos, conforme modelo do 
PREVFOGO. 

16. Estabelecer parceria para o 
desenvolvimento e implementação de 
projeto específico para monitoramento 
sistemático e permanente das populações 
do mico-leão-dourado. 

17. Criar campanhas de sensibilização 
voltadas para a comunidade da Região da 
RB, visando seu envolvimento na proteção 
da UC. 

10. Desenvolver um Subprograma de 
Comunicação Social para a RB, com o 
objetivo de melhorar a comunicação entre a 
UC,  região e as instituições nacionais e 
internacionais, que de alguma forma tenham 
relação ou potencial de envolvimento com a 
Reserva. 

 

20. Dotar a RB de alojamento para brigada 
de prevenção e combate a incêndios 
florestais, que deverá ser instalada no antigo 
galpão do almoxarifado da RFFSA, devendo 
para tal ser elaborado projeto específico, 
constando de: banheiros completos, 
cozinha, copa, sala de descanso, sala para 
guardar equipamentos, garagem para os 
veículos de combate (RBT, veículo especial 
de combate e Pickup), bicicletário e varanda 
coberta. 

17. Incentivar e apoiar estudos de pressão 
de caça sobre as populações.de fauna na 
UC. 

18. A população deve ser estimulada e 
orientada a denunciar as agressões 
ambientais, através dos meios de 
comunicação específicos disponibilizados 
pelos órgãos de fiscalização e controle de 
meio ambiente, em especial a Linha Verde 
do IBAMA pelo telefone 0800618080 ou e-
mail: linhaverde@ibama.gov.br. 

11. Elaborar vídeo, CD e material de 
divulgação sobre a RB.   

21. Adquirir uma viatura especial para 
transporte de 14 brigadistas, dos objetos 
pessoais e de todos os equipamentos e 
materiais para o combate aos incêndios. 

18 Desenvolver estudos de viabilidade para 
a implantação de um posto avançado do 
centro de Primatas do ICMBio, na UC.  

19. Realizar campanhas anuais contra 
incêndios florestais, priorizando a época que 
antecede ao período crítico de sua 
ocorrência. 

11.1. Divulgar, através dos meios de 
comunicação, informações sobre a RB.  

22. Dotar a equipe de Brigadistas de EPIs e 
equipamentos / ferramentas necessárias 
para a operação da brigada permanente de 
prevenção e combate a incêndios florestais 
conforme QUADRO Erro! Vínculo 
não válido.. 

19 Realização de levantamento 
entomológico, visando aumentar a lista 
preliminar de insetos da RB. 

20. Realizar campanhas de divulgação 
contra a caça, a captura e o aprisionamento 
de animais silvestres  

12. Cadastrar todos os meios de 
comunicação passiveis de fazer a 
divulgação da RB. 
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23. Estabelecer parcerias com os Municípios 
e o Corpo de Bombeiros, para ações em 
conjunto de prevenção e combate a 
incêndios. 

20. Realização de estudos para a 
identificação das espécies de plantas 
utilizadas para a reprodução do lepidóptero 
Thysania aggripina. 

21. Informar a população sobre a 
importância da RB para a conservação da 
natureza e conhecimento da biodiversidade. 

13. Fornecer, periodicamente, informações 
sobre a RB que possam ser divulgadas 
como o papel da RB na amenização das 
condições microclimáticas locais, 
conservação dos recursos hídricos, papel na 
preservação das espécies (em especial 
daquelas ameaçadas de extinção e 
endêmicas), controle de pragas, melhoria da 
qualidade de vida, descobertas científicas, 
eventos, dentre outras. 

 

24. Incentivar a capacitação do Corpo de 
Bombeiros e das Guardas Municipais da 
região da RB, para as ações de prevenção e 
combate aos incêndios florestais. 

21. Realização de estudos sobre a 
distribuição espacial e temporal de Parides 
ascanius (Borboleta da Praia) na RB, 
incluindo um mapeamento de seus habitat 
na Reserva.  

22. Enriquecer o acervo da RB com 
materiais educativos que abordem temas 
como água, lixo, conservação e proteção de 
espécies, entre outros. 

14. Arquivar as notícias veiculadas pela 
mídia sobre a RB e, quando necessário e 
pertinente, responder aos questionamentos 
feitos. 

 

25. Aquisição e Implantação de Sistema de 
Monitoramento de Incêndios por 
Imageamento Orbital. 

22. Estimular estudos de identificação de 
habitats específicos de sobrevivência de 
Parides ascanius na RB, em especial a 
ocorrência de Aristolochia macroura na RB.  

23. Organizar e divulgar calendário de 
eventos abertos ao público, que tenham 
como objetivo a conscientização ambiental. 

15. Ampliar o Sistema de Comunicação da 
RB, para que este atenda as suas 
necessidades. 

 

26. Instalar sistema de recebimento de 
imagens enviadas ela pela RB de Poço das 
Antas, para trabalhos integrados de 
prevenção de incêndios. 

23. Estimular estudos de espécies 
miméticas de Parides ascanius, como a 
espécie Mimoides lysithous harisianus, 
visando diagnosticar a condição atual de 
suas populações na RB. 

24. Enriquecer o banco de imagens da RB, 
solicitando aos pesquisadores fotos de seus 
trabalhos, bem como dos recursos naturais 
da UC, para serem utilizadas no Programa 
de Educação Ambiental e na sua 
divulgação. 

15.1. Criar e manter atualizada uma página 
na INTERNET para a RB.  

27. Orçar e garantir que os recursos para 
suprimento e manutenção da brigada sejam 
repassados para a RB, anualmente. 

24. Estimular estudos para levantamento de 
espécies de fungos, orquídeas, bromélias e 
samambaias.  

25. Desenvolver e implementar 
Subprograma de Formação Continuada 
de Multiplicadores, com o objetivo de 
fomentar o desenvolvimento regional e local 
em bases ambientalmente sustentáveis. 

15.2. Modernizar o sistema de comunicação 
interno via rádio.  

28. A torre de Observação de incêndios 
deverá permanecer em boas condições de 
operação. 

25. Estimular estudos sobre as populações 
de anfíbios, com ênfase na identificação de 
novas ocorrências, sobretudo nas áreas 
úmidas ao longo da estrada do Pico Alto. 

25.1. Identificar multiplicadores na 
comunidade da região, com base em 
metodologia participativa apropriada.  

15.3. Adquirir linha de telefone celular para a 
RB.  

29. Reformar o antigo galpão do 
almoxarifado da RFFSA para abrigar o 
alojamento da brigada permanente de 
combate a incêndio.  

26. Desenvolver e implementar Projeto 
específico para conhecer em detalhe o nível 
de contaminação por creosoto, nas águas 
superficiais e subterrâneas e no solo. 

25.2. Capacitar os multiplicadores 
identificados, através de cursos e 
treinamentos específicos para as atividades 
a serem identificadas na região. 

15.4. laborar e executar um novo sistema de 
comunicação que atenda as necessidades 
futuras da RB, com a implantação do Pólo 
Difusor. 
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30. Implementar Programa de Manejo e 
Proteção das Espécies de Fauna e Flora 
da RB, que tem por objetivo geral 
conservar, recuperar e manter a 
biodiversidade existente na UC, assim como 
incentivar a conservação das espécies no 
entorno, incluindo o controle das atividades 
impactantes. 

27. Estimular estudo técnico-científico para 
estabelecer a valoração de serviços 
ambientais proporcionados pela RB. 

26. Implementar um Pólo Difusor de Gestão 
e Conservação da Biodiversidade da Mata 
Atlântica da RB aproveitando-se a Infra-
Estrutura existente nas Zonas de Uso 
Especial e Uso Extensivo, atendendo assim 
aos objetivos específicos da RB União. 

16. Alimentar e atualizar, com informações 
da RB, o banco de dados do Sistema de 
Informação de Unidades de Conservação – 
SIUC da Diretoria de Unidades de Proteção 
Integral / DIREP – ICMBio e do Cadastro 
Nacional de UCs do MMA. 

 

31. Diagnosticar e avaliar a situação da 
avifauna da Reserva e seu estado de 
conservação. 

28. Estimular a implementação de projetos 
de pesquisa para o monitoramento de 
espécies endêmicas e ameaçadas. 

 
17. Decodificar e divulgar os resultados das 
pesquisas para a comunidade da Região da 
RB. 

 

31.1 Realizar estudos sobre a avifauna, 
considerando ciclo sazonal completo. 

29. Estimular estudos de levantamento de 
espécies exóticas, tais como bambu, 
jaqueira, dendê, bananeira, laranja e jambo, 
e de suas relações ecológicas, visando a 
retirada e/ou controle destas espécies. 

 

17.1. Divulgar os resultados das pesquisas 
para o público, em especial para a 
comunidade, associações, ONG’s, órgãos 
governamentais municipais da Região da 
RB, adotando linguagem adequada e 
estratégias apropriadas (cartilhas, palestras 
etc.). 

 

31.2. Atualizar inventário da avifauna da 
Reserva procurando gravar as 
manifestações sonoras e realizar registros 
fotográficos das espécies. 

30. Incentivar e apoiar estudos sobre os 
impactos de espécies exóticas na RB.  18. Divulgar amplamente o Encontro de 

Pesquisadores na comunidade científica.  

31.3. Inventariar e mapear as espécies de 
aves, com especial interesse nas espécies 
raras, endêmicas e/ou ameaçadas (em 
níveis internacional, nacional, regional e 
local). 

31. Incentivar e apoiar estudos de evolução 
ecológica e a formação de “Ecossistemas 
Emergentes” e as variáveis envolvidas. 

 

19. Divulgar junto às Universidades, Centros 
de Pesquisa e ONG’s, as oportunidades de 
pesquisa existentes na RB, com o propósito 
de aumentar o conhecimento sobre a UC. 

 

31.4. Proceder a levantamento sistemático, 
de longo prazo, para verificar com mais 
precisão o status de conservação das 
espécies Forpus xanthopterygius Tuim 
(Psittacidae), Thamnomanes caesius 
Ipecuá, Pyriglenak leucoptera Papa-taoca-
do-sul (Thamnophilidae), Formicarius colma 
Galinha-do-mato (Formicariiddae) e 
Automolus leucophthalmus Barranqueiro-de-
olho-branco (Fumarridae). Essas espécies 
não são registradas na Reserva há mais de 
10 anos. 

32. Apoiar a realização de estudos que 
subsidiem a remoção das espécies exóticas 
na RB. 

 

20. Ampliar o quadro de funcionários de 
acordo com as necessidades apontadas por 
este Plano de Manejo, conforme os dados 
detalhados no QUADRO Erro! Vínculo 
não válido.. 
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31.5. Avaliar a população das espécies 
endêmicas e ameaçadas de extinção, 
priorizando aquelas com distribuição restrita: 
Leucoptemis lacemulatus Gavião-pomba, 
Pyrrhura cruentala Fura-mato, Touit surdus 
Apuim-de-cauda-amarela, Brotogeris tirica 
Periquito-rico, Amazona rhodocorytha 
Chauá, Campephilus robustus Pica-pau-rei, 
Myrmotherula unicolor Choquinha-cinzenta, 
Myrthotherula urosticta Choquinha-de-rabo-
cintado, Laniisoma elegans Chibane e 
Dacnis nigripes Saí-de-pernas-pretas. 

33. Desenvolvimento de estudos de 
avaliação do impacto da fragmentação nos 
remanescentes dos ecossistemas presentes 
na RB, em especial provocados pela 
operação e manutenção das infra-estruturas 
de Interesse Nacional. 

 

21. Manter e ampliar a contratação dos 
serviços temporários para atender 
demandas específicas, tais como: 
manutenção e limpeza das instalações, 
vigilância patrimonial, manutenção de 
equipamentos, manutenção da rede de 
informática, atualização da Página da RB, 
elaboração e reprodução de material de 
divulgação e manutenção de veículos. 

 

32. Realizar vistoria sistemática ao longo do 
trecho da BR-101, que corta a Reserva, bem 
como ao longo do trilho da Ferrovia Centro 
Atlântica, com o objetivo de fazer um 
levantamento quantitativo e qualitativo das 
espécies da fauna mortas por 
atropelamento. 

34. Apoiar a realização de estudos que 
subsidiem a recuperação das áreas 
degradadas da RB. 

 

22. Elaborar e implementar Subprograma 
de estágio e voluntariado, com o objetivo 
de integrar a participação e atuação de 
voluntários nas diversas atividades de 
manejo da RB, conforme previsto em 
legislação vigente. 

 

33. Incentivar o levantamento completo de 
anfíbios e répteis, com estudos de longa 
duração, de forma a conhecer a fauna e sua 
potencialidade. 

35. Apoiar a realização de estudos sobre o 
potencial de regeneração das principais 
espécies vegetais da Mata Atlântica que 
ocorre na RB. 

 

23. Fazer gestão junto a RFFSA e ao 
Serviço do Patrimônio da União – SPU, 
visando a transferência do Pátio Ferroviário 
para o domínio do ICMBio.  

 

34. Elaborar e implementar plano de 
conservação de anfíbios e répteis, em 
especial as espécies raras ameaçadas 
endêmicas e/ou de distribuição restrita na 
RB, entre elas o Caiman latirostri, jacaré-de-
papo-amarelo, e a Lachesis muta, surucucu 
pico de jaca. 

36. Apoiar a realização de estudos de 
regeneração das principais espécies 
florestais da RB, destacando-se as espécies 
que servem de abrigo e/ou de alimento para 
o mico-leão-dourado. 

 

24. Buscar o estabelecimento de parcerias 
com Instituições públicas e privadas, 
Comitês de Bacias e ONGs da região da 
RB, visando melhorar o manejo da UC. 

 

35. Elaborar estudos de longa duração para 
avaliar a presença do fungo patogênico de 
anfíbios Batrachochytrium dendrobatidis, e 
tentar evitar que se dissemine ou evitar seus 
efeitos sobre as populações. 

37. Apoiar a realização de estudos de 
inventário de espécies vegetais existentes 
nas proximidades das áreas degradadas da 
RB, fornecendo subsídios para a seleção de 
espécies e recuperação da cobertura 
vegetal. 

 

24.1. Formalizar as parcerias já 
estabelecidas com a AMLD, UENF e 
Prefeituras de Rio das Ostras, Casimiro de 
Abreu e Macaé. 

 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007 E4 - 100 

Ações Gerenciais Gerais Internas 

Proteção e Manejo Pesquisa e Monitoramento Visitação Operacionalização Integração Externa 

36. Incentivar a elaboração de um guia 
ilustrado de anfíbios e répteis da RB União, 
para subsidiar atividades de manejo das 
espécies, para utilização básica por 
pesquisadores, alunos e professores e para 
subsidiar atividades de conscientização e 
educação ambiental. 

38. Apoiar estudos de identificação de áreas 
prioritárias para revegetação, em função de 
possibilidades de erosão, ocorrência de 
incêndios, ausência de mata ciliar, presença 
de nascentes, alteração dos recursos 
hídricos, entre outras. 

 

24.2. Buscar o estabelecimento de novas 
parcerias com Universidades e Institutos de 
Pesquisa, visando aumentar o 
conhecimento sobre a RB. 

 

37. Incentivar o levantamento completo da 
ictiofauna, com estudos de longa duração, 
de forma a conhecer a fauna e sua 
potencialidade. 

39. Apoiar estudos de identificação dos 
fatores que afetam a dinâmica florestal da 
UC. 

 

24.3. Estabelecer parceria com o Comando 
da Base Aero-Naval de São Pedro da 
Aldeia, para que seja realizado pelo menos 
um sobrevôo mensal, com a participação da 
RB, visando contribuir para a fiscalização da 
área da Reserva e seu entorno. 

 

38. Monitoramento de insetos utilizando-se 
como base os estudos desenvolvidos 
durante elaboração do diagnóstico do PM. 

40. Promover estudo para a determinação 
da capacidade de suporte e carga da trilha 
interpretativa do Pilão. 

 
25. Desenvolver estratégia de captação de 
recursos financeiros e destiná-los ao 
gerenciamento da RB. 

 

39. Mapeamento e diagnóstico das 
populações de Aristolochia macroura 
(Aristolochiaceae), planta hospedeira de 
Parides ascanius (Lep. Papilionidae), e de 
prováveis populações dessa borboleta de 
modo a averiguar a existência de habitats 
para o estabelecimento de corredores 
naturais entre a RB União e a RB de Poço 
das Antas onde são conhecidas populações 
dessa espécie ameaçada. É provável que 
essa espécie de borboleta ainda ocorra em 
manchas de matas de baixada na área de 
Pico Alto ou na própria área de Baixada 
analisada neste PM, situada mais afastada 
da sede da Reserva e do outro lado da BR-
101, sendo sujeita a inundações em épocas 
mais chuvosas. 

41. Fazer gestões junto ao MMA e ao 
ICMBio, para que a RB seja incluída no 
SIMBIO. 

 
26. Articular para que recursos de 
compensação ambiental sejam realmente 
direcionados para a RB e região. 
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40. Incentivar a elaboração do guia ilustrado 
de insetos que ocorrem na trilha 
interpretativa para subsidiar atividades de 
educação ambiental e servir de base para o 
conhecimento prático das equipes da 
Reserva. Existem várias espécies de 
borboletas na RB (algumas das quais vistas 
na própria trilha do Pilão) com potencial 
muito grande para educação ambiental, tais 
como, Parides zacynthus (bem semelhante 
a P. ascanius), Morpho achiles, Morpho 
menelaus, Thysania agrippina (maior 
mariposa do mundo, em envergadura), 
Hamadryas spp (as populares estaladeiras), 
entre outras.] 

42. Estabelecer vínculos formais com as 
Universidades, Instituições de Pesquisa e 
ONGs que já desenvolvem pesquisas e 
monitoramento na RB e com aquelas que se 
mostrem interessadas. 

 

27. Elaborar e implementar um Sub 
Programa de Capacitação e Atualização, 
com o objetivo de treinar e capacitar os 
recursos humanos envolvidos em atividades 
na RB. 

 

41. Manter na RB estudos de longa duração 
de levantamento das espécies de mamíferos 
existentes na RB. 

43. Captar e destinar recursos financeiros 
para execução das pesquisas consideradas 
prioritárias para a RB. 

 

27.1. Promover a capacitação periódica dos 
funcionários da RB, em especial nos 
seguintes temas: relações públicas, 
legislação ambiental, ecologia e 
conservação dos recursos naturais, 
cartografia, utilização de GPS (Global 
Positioning System), geoprocessamento, 
educação ambiental, informática, captação 
de recursos e primeiros socorros. 

 

42. Controlar as espécies exóticas, 
invasoras e introduzidas que se encontrem 
no interior da RB, visando a proteção das 
espécies nativas. 

44. Promover a integração do Programa de 
Pesquisa com o de Educação Ambiental da 
RB. 

 

27.2. Fazer gestão junto às diretorias do 
ICMBio para a inclusão dos funcionários da 
RB nos cursos de capacitação promovidos 
pela Instituição. 

 

42.1. Elaborar projeto específico para 
controle e/ou eliminação da espécie exótica 
Achatina fulica caramujo gigante africano, 
que existe na RB eo entorno da RB. 

45. Elaborar material de divulgação 
científica.  

27.3. Organizar e realizar seminário interno 
para a apresentação aos funcionários e 
internalização do Plano de Manejo da RB. 

 

42.2. Controlar as espécies vegetais 
exóticas que se encontrem no interior da 
RB, tais como Musa paradisíaca, bananeira, 
Elaeis guineensis, dendê e Citrus sp. 
laranja, e outras fruteiras sem a realização 
de um estudo específico, visto que estas 
espécies já estão integradas ao ecossistema 
natural e fazem parte da dieta de algumas 
espécies da fauna.  

46. Reformar, equipar e destinar a casa 11 
para apoiar as atividades de pesquisa, como 
alojamento, com capacidade para 6 
pessoas. 

 28. Implementação efetiva do Laboratório de 
Geoprocessamento da RB.  
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42.3. Desenvolver projeto específico para a 
eliminação dos eucaliptos e a recuperação 
da vegetação original nas áreas de onde ele 
será eliminado. 

46.1. Adquirir os utensílios e mobiliário 
necessários e adequados ao funcionamento 
das infra-estruturas destinadas a apoiar as 
atividades de pesquisa. 

 28.1. Adquirir uma imagem IKONOS, de alta 
resolução.  

42.4. Retirar com técnicas adequadas os 
indivíduos da palmeira imperial Roystonea 
regia, sem provocar impacto no local da 
retirada. 

46.2. Adquirir no mínimo os utensílios e 
mobiliário para o funcionamento da casa 11, 
conforme mostra o QUADRO Erro! 
Vínculo não válido. . 

 

28.2. Adquirir softwares e equipamentos 
para SIG, tratamento de imagens, 
mapeamento e imageamento orbital para 
focos de incêndio. 

 

42.5. Realização de estudo específico para 
conhecer os benefícios oriundos da retirada 
das espécies invasoras de ambiente 
aquático como o lírio do brejo do gênero 
Hedichium sp., visto que são espécies que 
são preferidas para a reprodução de várias 
espécies de anfíbios como é o caso da Hyla 
berthalutzae, Hyla decipieus e Hyla giesleri.  

46.3 Elaborar e implantar novo projeto de 
laboratório de pesquisa da RB, 
aproveitando-se da infra-estrutura já 
existente, composto de: sala de 
processamento e manipulação de fauna, 
sala de processamento e manipulação de 
flora, sala climatizada para armazenamento 
de sementes, sala de apoio informatizada, 
almoxarifado, varanda coberta e banheiros. 

 

29. Elaborar Projeto específico para a 
implantação do Pólo Difusor da RB 
constituído pelo Centro Educativo, 
alojamento e refeitório/cozinha. 

 

43. Fazer gestão junto as empresas AMPLA 
e FURNAS, para que desenvolvam projeto 
de pesquisa sobre as espécies afetadas 
pelas Linhas de Transmissão de Energia 
Elétrica e pela Subestação que interferem 
com a RB, propondo medidas mitigadoras 
para, por exemplo, acidentes com aves nas 
linhas de transmissão, e, na subestação, 
acidentes provocados por anfíbios e 
pequenos mamíferos que podem vir a 
provocar acidentes na operação da mesma. 

46.4 Adquirir e instalar neste laboratório os 
seguintes equipamentos e mobiliários, 
conforme mostra o QUADRO Erro! 
Vínculo não válido.. 

 

29.1. Elaborar projeto específico do Centro 
Educativo, a ser construído na área da 
antiga serraria e ser dotado de no mínimo a 
seguinte estrutura: sala climatizada para a 
conservação de materiais e equipamentos, 
auditório multimídia para 100 pessoas, 
quatro salas de reunião em grupo ao lado do 
auditório, três salas administrativas, 
biblioteca, sala de acesso á INTERNET, 
sala de exposição, almoxarifado, banheiros 
masculino e feminino, incluindo-se as 
instalações para portadores de 
necessidades especiais. 

 

44. Fazer gestão junto as empresas que 
possuem ERBs no Morro do Cangulo, para 
que desenvolvam projeto de pesquisa sobre 
as espécies afetadas pela implantação e 
operação das mesmas. 

47. Solicitar a todos os pesquisadores um 
cronograma de atividades constando dia / 
período do dia / local / atividade de 
realização de sua pesquisa científica dentro 
da RB. 

 

29.2. Elaborar projeto específico do 
alojamento contemplando a reforma das 
casas 2 a 10, localizadas na Zona de Uso 
Especial. 
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45. Elaborar e executar Programa de 
Recuperação das Áreas Degradadas, que 
tem por objetivo geral identificar, mapear e 
definir o grau de degradação e suas causas, 
tanto das áreas de dentro da RB como no 
entorno de forma a desenvolver projetos 
específicos de recuperação de áreas 
degradadas, melhorando, assim, a 
qualidade da cobertura vegetal da RB. O 
Programa incluirá além das áreas 
atualmente degradadas, as áreas 
resultantes das ações previstas de retirada 
dos eucaliptos e outras espécies exóticas, 
assim como na área resultante da 
desativação da Estrada do Pico Alto. 

48. Identificar e informar aos pesquisadores 
os riscos potenciais de acidentes no interior 
da RB. 

 29.3. Elaborar e implementar projeto 
específico de paisagismo.  

45.1. Implementar estratégias de 
recuperação das áreas degradadas na RB, 
com base em desenvolvimento de Projeto 
Específico. 

48.1. Fornecer, aos pesquisadores, 
informações sobre como proceder em caso 
de acidentes, incluindo os locais para onde 
devem ser encaminhados os acidentados. 

 

29.4. Adquirir os seguintes equipamentos e 
mobiliário para o funcionamento do Pólo 
Difusor, conforme QUADRO Erro! 
Vínculo não válido.. 

 

45.2. Realizar o levantamento e 
mapeamento das áreas degradadas, 
identificando, entre outros aspectos, o 
tamanho, o estado de degradação de cada 
área e a atual cobertura, principalmente no 
que se refere à área coberta por Eucaliptus. 

49. Adquirir, instalar e manter em 
funcionamento uma Estação Meteorológica 
automatizada na RB. 

 

29.5. Elaborar Projeto específico para a 
construção e implantação de um refeitório 
associado a uma cozinha industrial, com a 
capacidade para 50 pessoas, do Pólo 
Difusor 

 

46. Desenvolver e implementar um 
Subprograma de Remediação Ambiental 
nas áreas de passivo ambiental da RFFSA 
resultante do uso de creosoto no tratamento 
de dormentes. Este subprograma tem por 
objetivo identificar as áreas contaminadas 
por creosoto e remediar o passivo ambiental 
da RFFSA. 

50. Instituir Programa de Monitoramento 
para a RB, com o objetivo de integrar todas 
as atividades desenvolvidas na UC, através 
dos resultados obtidos ao longo do tempo, 
além de subsidiar a avaliação da 
implementação do Plano de Manejo. 

 

29.6. Adquirir os Equipamentos e utensílios 
para equipar o refeitório/cozinha, 
apresentados no QUADRO Erro! 
Vínculo não válido.. 

 

47. Definir ações preventivas e corretivas 
para o caso de ocorrência de acidentes 
associados a BR-101, Dutos, Ferrovia, 
Linhas de Transmissão, em associação com 
as instituições responsáveis. 

51. As ações de monitoramento deverão ser 
articuladas com as ações de 
Proteção/Manejo, Pesquisa e Fiscalização. 

 

30. Elaborar e implementar projeto 
específico da reforma e ampliação da Sede 
da RB, contemplando a modernização e 
ampliação dos banheiros e pintura geral 
interna e externa do prédio principal. 

 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007 E4 - 104 

Ações Gerenciais Gerais Internas 

Proteção e Manejo Pesquisa e Monitoramento Visitação Operacionalização Integração Externa 

 52. Criar, na RB, um banco de dados para o 
programa de monitoramento.  

30.1. Elaborar e implementar projeto 
específico para a construção da base de 
operação para fiscalização onde hoje é a 
garagem localizada ao lado da sede. 

 

 53. Estabelecer um conjunto de indicadores 
para monitoramento da RB.  

30.2. Padronizar e modernizar todo o 
mobiliário da Sede, com a aquisição dos 
equipamentos e mobiliário apresentado no 
QUADRO Erro! Vínculo não 
válido.. 

 

 
54. Monitorar as áreas degradadas para 
acompanhar seu processo de regeneração 
natural e induzida. 

 

31. Elaborar e implementar projeto 
específico para a demolição da atual 
garagem e demais salas anexas em frente à 
sede. 

 

 

55. Elaborar e implementar Projeto 
Específico de Monitoramento das áreas 
degradadas por creosoto, no âmbito do 
Subprograma de Remediação Ambiental. 

 

32. Elaborar e implementar projeto 
específico para a construção de 
estacionamento, com pelo menos seis 
vagas cobertas e tratamento paisagístico na 
área em frente à sede. 

 

 56. Monitorar a fauna através de técnicas de 
observações diretas e indiretas.  

33. Elaborar e implementar projeto 
específico para a construção de um posto 
de vigilância patrimonial na área da sede da 
RB. 

 

 
57. Monitorar o aparecimento e os efeitos 
das espécies exóticas, como, por exemplo, 
Achatina fulica (Caramujo Africano). 

 

34. Elaborar e implementar projeto 
específico para reforma das casas nº 12 e 
13 e recuperação da casa, nº 14 visando 
destiná-las à residências funcionais. 

 

 

58. Avaliar os impactos negativos sobre as 
trilhas e estradas mais utilizadas, tais como; 
Trilha do Pilão, Trilha Principal, Trilha do 
Exército, Trilha do Cardoso, Estrada do 
Lava Pé, Três Pontes, Buracão, etc. 

 34.1. Elaborar e implementar projeto 
específico de paisagismo.  

 
59. Avaliar o impacto do uso da metodologia 
de captura com utilização de ceva no interior 
da RB durante a realização de pesquisas. 

 
35. Elaborar e implementar projeto 
específico para reforma das casas nº 01 e 
11, para apoiar as atividades de Pesquisa. 
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 60. Monitorar as condições meteorológicas.  35.1. Elaborar e implementar projeto 
específico de paisagismo.  

 61. Monitorar a frequência, intensidade e 
efeitos das queimadas e incêndios florestais.  36. Demolir o cordão de casas (12) próximo 

ao Pátio Ferroviário.  

 
62. Estabelecer vínculos formais com 
instituições que possam colaborar no 
monitoramento da RB. 

 
36.1. Providenciar Laudo Técnico 
justificando a demolição do cordão de casas  
próximo ao Pátio Ferroviário. 

 

   
37. Fazer gestão junto ao ICMBio para a 
retirada da RB, do funcionário aposentado 
da RFFSA, Sr. Manoel Isaltino e sua família. 

 

   
38. Recuperar e ampliar o sistema de 
abastecimento de água para atender as 
necessidades da RB. 

 

   38.1. Reformar a caixa de água central, de 
alvenaria, que serve a RB.  

   

38.2. Recuperar as caixas de água de ferro 
(na serraria e próxima à sede da brigada) e 
o antigo poço artesiano da RFFSA, de forma 
a incluí-los no sistema de abastecimento de 
água da RB. 

 

   38.3. Recuperar e ampliar o encanamento 
de distribuição de água da RB.  

   

39. Elaborar e implementar projeto de 
reforma do antigo galpão utilizado para 
armazenar combustível, pela RFFSA, para 
transformá-lo em uma oficina consistindo de 
uma sala para trabalhos mecânicos, uma 
sala para guardar ferramentas e uma 
terceira sala para guardar óleos 
lubrificantes. 

 

   

40. Elaborar e implementar projeto de 
reforma da antiga casa de força da RFFSA, 
atual alojamento da Brigada, para 
transformá-la em um almoxarifado. 
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41. Elaborar e implementar Projeto 
Específico para construção das Guaritas 
com Cancela previstas para a entrada 
(coordenadas 807089,01 e 7516309,39) e 
saída (coordenadas 806187,90 e 
7514907,66) da Estrada da Macuca. 

 

   

42. Elaborar e implementar projeto de 
recuperação do galpão da antiga oficina de 
máquinas da RFFSA, próximo ao Pátio 
Ferroviário, para transformá-lo em uma 
estrutura de apoio para as atividades de 
recuperação de áreas degradadas da RB. 
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1. Efetivar e intensificar a 
fiscalização no entorno priorizando: 
o combate à caça e ao 
desmatamento; o controle do uso do 
fogo; o controle das atividades 
potencialmente poluidoras; o 
cumprimento de exigências 
ambientais e legislação relativa às 
APP’s e Reservas Legais; o controle 
do uso de agrotóxicos, entre outras. 

1. Desenvolvimento de estudos de 
ecologia da paisagem que levem em 
consideração a fragmentação da 
vegetação no entorno e a 
possibilidade de formação de 
corredores ecológicos e corredores 
de biodiversidade. 

1. Elaborar e promover a 
implantação do Programa de 
Integração Externa e Alternativas de 
Desenvolvimento da RB União. 

1. Elaborar e promover a 
implantação do Programa de 
Integração Externa e Alternativas de 
Desenvolvimento da RB União. 

1. Desenvolver, com apoio das 
secretarias municipais da Região da 
UC, campanhas de aproveitamento 
dos resíduos orgânicos oriundos das 
culturas agrícolas. 

1. Exigir cumprimento da legislação 
vigente com relação à 
obrigatoriedade de autorização do 
ICMBio para todo licenciamento 
ambiental no entorno da RB. 

2. Verificar o cumprimento, por parte 
das propriedades vizinhas, das 
normas ambientais e de uso e 
ocupação do solo do entorno. 

2. Apoiar a realização de estudos 
sobre a participação dos rios Macaé, 
das Ostras e São João e de seus 
ambientes associados, para a 
riqueza da fauna no entorno da RB. 

2. Estabelecer termo de cooperação 
com as prefeituras da Região da RB, 
visando reforço de pessoal, em 
especial, para as atividades de 
Educação Ambiental e Proteção. 

2. Solicitar ao Programa Nacional de 
Florestas (PNF), existente na 
Secretaria de Biodiversidade e 
Florestas (SBF), do MMA, a 
divulgação do Projeto de Florestas 
Energéticas junto aos municípios da 
Região. 

2. Desenvolver, com apoio das 
secretarias municipais da Região da 
RB, campanhas de reciclagem do 
lixo. 

2. Acompanhar as condicionantes 
de licenciamento de 
empreendimentos que venham a ser 
propostos para o entorno. 

3. Acompanhar e controlar 
criadouros de fauna no entorno da 
RB. 

3. Apoiar a realização de estudos 
sobre o potencial de regeneração 
das principais espécies vegetais da 
Mata Atlântica que ocorrem no seu 
entorno. 

3. Envolver outros órgãos de 
fiscalização da União, do Estado e 
dos municípios em operações 
especiais no entorno. 

3. Divulgar iniciativas de alternativas 
de uso de produtos florestais 
madeireiros e não-madeireiros para 
o desenvolvimento sustentável. 

3. Promover campanhas, junto aos 
produtores rurais da Região da RB, 
visando prevenir danos ambientais. 

3. Acompanhar o cumprimento das 
medidas mitigadoras constantes nos 
processos de licenciamento dos 
empreendimentos, no entorno. 

4. Fiscalizar as atividades realizadas 
nas RPPNs localizadas no entorno 
da RB. 

4. A RB deverá acompanhar as 
pesquisas e manter um banco de 
dados sobre as atividades científicas 
desenvolvidas no seu entorno. 

4. Estabelecer parcerias com 
movimentos sociais, universidades, 
EMATER, e prefeituras, para 
desenvolver atividades de educação 
ambiental e agricultura sustentável 
no entorno da RB. 

4. Promover o envolvimento de 
instituições governamentais e não-
governamentais, no que se refere à 
disponibilização de apoio técnico 
aos proprietários do entorno, no 
sentido de estimulá-los a adotarem 
técnicas agroecológicas. 

4. Realizar parceria com órgão de 
extensão rural, para realizar 
campanhas de uso de defensivos 
agrícolas. 

4. Acompanhar a aplicação de 
recursos oriundos de medidas 
compensatórias destinados à RB. 

5. Divulgar o Roteiro Metodológico 
para a elaboração de Plano de 
Manejo para RPPNs, do IBAMA 
(2004). 

5. Apoiar a atividade de 
monitoramento de micos-leões-
dourados no entorno da RB. 

5. Estabelecer negociações para a 
criação e gestão em mosaico de 
UCs englobando as UCs federais, 
estaduais e municipais, atuais e 
futuras. 

5. Fazer gestões, junto às 
prefeituras locais, para a 
implementação de políticas públicas 
que promovam o desenvolvimento 
sustentável. 

5. Desenvolver atividades 
educativas e preventivas de 
incêndios no entorno da RB: 

5. Estabelecer parcerias formais 
com as Secretarias Municipais de 
Meio Ambiente e guardas municipais 
para apoio nas ações de fiscalização 
na Região da RB. 
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6. Incentivar as RPPNs da Região 
para que elaborem seus Planos de 
Manejo. 

6. Apoiar a realização de estudos 
sobre espécies invasoras da fauna e 
da flora que ocorrem no seu 
entorno. 

6. Estabelecer parcerias com 
universidades, EMATER e 
prefeituras da Região da RB, para 
implementação de assistência 
técnica às atividades agrícolas em 
geral. 

6. Incentivar iniciativas de 
aproveitamento de resíduos 
oriundos de cultivos, como forma de 
implementação de renda (ex. 
artesanato com palha de bananeira).

5.1. Orientar os agricultores sobre a 
prática das queimadas, enfatizando 
os danos que a mesma acarreta ao 
meio ambiente, reiterando a 
necessidade de solicitarem licença 
com antecedência ao órgão 
ambiental competente para 
procederem a queima controlada. 

6. Elaborar e implementar projeto 
específico do viveiro de mudas a ser 
implantado AEE Pátio Ferroviário. 

7. Estabelecer um programa para 
efetivação das Reservas Legais nas 
propriedades localizadas no entorno 
e fiscalizar estas áreas 
regularmente. 

7. Avaliar e monitorar os impactos 
negativos da BR-101, da ferrovia, 
das demais estradas, assim como 
dos dutos, linhas de transmissão de 
energia elétrica, Estações de Rádio 
Base (ERB’ s), Subestação de 
energia elétrica, sobre os 
ecossitemas da RB. 

7. Estabelecer parcerias com as 
universidades e centros de pesquisa 
para que sejam desenvolvidos 
estudos nas propriedades rurais 
lindeiras à RB, visando à 
identificação e posterior orientação 
do manejo agropecuário adequado. 

7. Incentivar iniciativas de 
aproveitamento de produtos 
naturais, tais como taboa, sementes, 
cipós, bambu e restos de madeira, 
visando o desenvolvimento do 
artesanato e produtos de movelaria 
fina. 

5.2. Fazer gestão junto ao órgão de 
extensão rural para divulgação dos 
procedimentos necessários para o 
uso das queimadas, bem como 
outras técnicas alternativas ao uso 
do fogo. 

7. Estabeleces parcerias para 
implementação do Laboratório 
Integrado de Recuperação de Áreas 
Degradadas a ser construído na 
AEE Pátio Ferroviário. 

8. Identificar e articular, com outras 
instituições estaduais e municipais e 
proprietários, a proteção de áreas 
fora da RB como de interesse para 
conservação, para criação de UCs 
ou seu reconhecimento em RPPNs. 

 

8. Divulgar, junto aos órgãos 
estaduais e municipais, o Plano de 
Manejo, seus limites, normas e usos 
permitidos no entorno. 

8. Estimular a implantação de 
agroindústrias familiares e/ou 
comunitárias na Região da RB. 

5.3. Solicitar à EMBRAPA e ao 
PREVFOGO folhetos informativos 
sobre o uso correto do fogo, bem 
como normas para a realização de 
queimadas e fazer divulgação dos 
mesmos na Região da RB. 

8. Participar rotineiramente das 
reuniões nos assentamentos do 
entorno. 

9. Informar aos proprietários das 
áreas de preservação permanente 
acerca do seu status de proteção e 
a necessidade da sua recuperação e 
manutenção. 

 
9. Incentivar a criação de RPPNs e 
outras categorias de Unidades de 
Conservação na Região. 

9. Incentivar a produção de mudas 
para o programa de fomento 
florestal e recuperação de áreas 
degradadas, visando o 
desenvolvimento regional em bases 
sustentáveis de forma a contribuir 
para que a RB se torne um Centro 
de Referência em Restauração da 
Mata Atlântica. 

5.4. Desenvolver campanhas junto 
às propriedades rurais e 
assentamentos para a 
conscientização da necessidade da 
recomposição das APPs. 

9. Apoiar a integração das políticas 
setoriais agrária e ambiental na área 
dos assentamentos. 

10. Elaborar e executar Programa 
de Recomposição de APPs, 
Reserva Legal e Corredores 
Ecológicos no entorno. 

 

10. Incentivar junto às prefeituras 
dos municípios do entorno para a 
elaboração e execução de 
programas e projetos para 
desenvolvimento sócio-ambiental 
das populações locais. 

10. Incentivar o cooperativismo para 
o desenvolvimento, a melhoria e o 
aproveitamento das oportunidades 
oferecidas pela RB, com o apoio das 
prefeituras municipais. 

6. Desenvolver folheto sobre a 
proibição da caça, coleta de material 
biológico e extração de madeira no 
interior da RB. 
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10.1. Elaborar projeto para 
identificação, mapeamento e 
quantificação das áreas que 
necessitam ser recuperadas. 

 

10.1. Promover, em conjunto com os 
municípios e organizações afins, 
programas que contemplem a 
conservação de solos, a agricultura 
orgânica, o controle no uso de 
agrotóxicos, o combate aos 
desmatamentos, a formação de 
reserva legal, a manutenção de 
matas ciliares, achados 
paleontológicos ou arqueológicos, a 
adequação de estradas e a criação 
de RPPNs. 

11. Estimular a implementação do 
ecoturismo e do turismo rural, entre 
outras categorias, nos municípios da 
Região da RB. 

7. Realizar reuniões periódicas com 
as comunidades da Região da RB, 
abordando temas específicos de 
interesse da RB. 

 

10.2. Estabelecer parcerias com os 
municípios, comitês de bacias, 
ONGs, proprietários rurais, dentre 
outros, para a realização deste 
Programa. 

 

10.2. Despertar o interesse dos 
meios de comunicação locais em 
apoiar o programa e os meios 
necessários para o atendimento ao 
público-alvo. 

12. Apoiar os municípios na 
elaboração e implantação da 
Agenda 21. 

8. Envolver os proprietários nas 
ações de recuperação e proteção 
das áreas de presevação 
permanente. 

 

11. Fazer gestão junto aos órgãos 
responsáveis pela ferrovia, rodovia, 
dutos e estradas para o 
cumprimento das normas de 
segurança e legislação vigente 
relativos à deposição e transporte de 
produtos e resíduos de todos os 
tipos e classes. 

 
10.3. Buscar, junto à iniciativa 
privada e ao governo, recursos para 
viabilizar o programa. 

13. Apoiar a criação de consórcios 
intermunicipais para a contratação 
de técnicos especializados no trato 
da questão ambiental. 

9. Informar aos proprietários das 
áreas de preservação permanente e 
reservas legais acerca do seu status 
de proteção e da necessidade de 
sua recuperação e manutenção. 

 

12. Fiscalizar ao longo da ferrovia, 
rodovia BR-101, dutos e linhas de 
transmissão de energia, nos trechos 
que interferirem com a RB, a 
deposição de resíduos de todos os 
tipos e o cumprimento das normas 
de segurança. 

 

11. Desenvolver posturas pró-ativas 
de modo a articular e integrar a RB 
nos diversos segmentos sociais do 
entorno (assentamentos, sindicatos, 
movimentos sociais e outros) 

14. Sistematizar e difundir as 
técnicas de conservação do solo e 
da água. 

10. Divulgar o Plano de Manejo da 
Reserva Biológica União, junto às 
comunidades do entorno. 

 

13. Apoiar ações de controle e 
manejo de espécies invasoras da 
fauna e da flora no seu entorno. 

 

11.1. Articular as atividades deste 
Plano com as políticas e com os 
programas e planos locais, 
regionais, nacionais e internacionais 
que possam afetá-lo direta ou 
indiretamente. 

15. Estimular, diante da capacidade 
política pluripartidária das prefeituras 
da Região da UC, atos dos 
congressistas que possam contribuir 
com a RB e as comunidades do 
entorno. 

11. Distribuir o Resumo Executivo 
do Plano de Manejo a interessados, 
tais como professores, 
pesquisadores, bibliotecas, diversas 
ONGs e organizações 
governamentais, prefeituras, 
doadores, etc. 
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14. Fazer gestões junto ao MP para 
ajustamento de um TAC entre o 
Incra e demis produtores rurais do 
entorno visando o estabelecimento 
de reservas Legais e APPs 

 

12. Criar uma rotina de envolvimento 
dos proprietários limítrofes com 
questões diversas da RB, pela qual 
estarão previstas visitas freqüentes. 

16. Fazer gestão para criação de 
associações de reposição florestal 
obrigatória. 

12. Divulgar a Lei do SNUC como 
legislação que garante ao ICMBio o 
controle ambiental no entorno das 
Unidades de Conservação. 

 

  
13. Desenvolver e implementar um 
calendário de atividades da RB que 
inclua os eventos da região. 

17. Participar do processo de 
elaboração e aprovação dos Planos 
Diretores municipais de Rio das 
Ostras, Macaé e Casimiro de Abreu, 
bem como de outros instrumentos 
de gestão ambiental. 

12.1. Distribuir exemplares da 
referida lei nas prefeituras, órgãos 
oficiais, sindicatos e associações, 
dentre outros. 

 

  

13.1. Manter atualizado o 
levantamento dos locais e datas de 
eventos da região, que possam 
envolver a RB. 

 

13. Diversificar o Programa de 
Educação Ambiental para o entorno, 
incluindo questões relacionadas ao 
fomento florestal e identificação de 
atividades econômicas locais que 
possam proporcionar a implantação 
de uma rede de desenvolvimento 
regional de base conservacionista. 

 

  13.2. Prever o envolvimento anual 
da RB nos eventos identificados.  

14. Produzir e distribuir livreto com a 
legislação ambiental aplicável à RB 
e ao entorno. 

 

  

13.3. Divulgar e atualizar o 
calendário de atividades da RB nos 
âmbitos local, regional, nacional e 
internacional, quando necessário. 

 
14.1. Reunir toda a legislação 
necessária à composição de tal 
livreto. 

 

  
14. Apoiar a divulgação técnico-
científica das pesquisas realizadas 
no seu entorno. 

 

15. Colaborar no treinamento e 
capacitação de pessoal e 
professores da rede escolar em 
educação ambiental, enfocando 
temas relacionados com a 
problemática ambiental regional. 

 

  

15. Buscar o apoio dos órgãos de 
assistência técnica visando o 
desenvolvimento de atividades 
integradas na região. 

 
16. Identificar, apoiar e participar de 
eventos educativos no entorno da 
RB. 
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Ações Gerenciais Gerais Externas 

Proteção e Manejo Pesquisa e Monitoramento Integração Externa Alternativas de 
Desenvolvimento 

Conscientização e Educação 
Ambiental Operacionalização Externa 

  

16. Buscar o apoio a programas ou 
projetos de órgãos oficiais visando o 
desenvolvimento de atividades 
integradas na região. 

 
17. Promover a formação de 
associações de defesa da RB, nos 
municípios da Região. 

 

  

17. Solicitar às prefeituras 
municipais a manutenção das 
principais estradas vicinais na 
Regão, em especial daquelas 
utilizadas pela fiscalização da RB. 

   

  

18. Desenvolver projeto específico, 
visando a identificação de propostas 
viáveis para a solução de conflitos 
entre o ICMBio, o INCRA e a 
comunidade assentada/acampada 
no entorno. 

   

  

19. A RB deverá manter e 
incrementar sua participação em 
fóruns ambientais e afins na sua 
região, tais como: conselhos 
municipais de meio ambiente, 
conselhos de unidades de 
conservação, comitês de bacias 
hidrográficas, dentre outros. 

   

 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007 E4 -112 

4.7.2. – Áreas Estratégicas 

As Áreas Estratégicas foram definidas a partir dos trabalhos de campo e da oficina de 
planejamento, identificando-se áreas que necessitam de atividades e subatividades 
especificas para a melhor gestão da Unidade de forma a facilitar o alcance dos objetivos de 
criação e/ou de reverter ou otimizar o quadro de ameaças/oportunidades, no entorno.  
Assim, as Áreas Estratégicas são classificadas em Internas e Externas, dependendo se 
estão localizadas no interior ou no exterior da RB, respectivamente.  

4.7.2.1. – Áreas Estratégicas Internas (AEI) 

As AEI’s são áreas relevantes para o manejo e o alcance dos objetivos de criação da RB, 
com identidade fundamentada em condições ecológicas peculiares e/ou vocação para 
atividades específicas, para as quais serão direcionadas estratégias visando reverter ou 
otimizar as forças/fraquezas da RB (IBAMA, 2002). 

As Áreas Estratégicas da RB, suas inserções no Zoneamento, a descrição geográfica do 
espaço, os resultados esperados, seus indicadores, atividades, subatividades e normas, 
estão apresentados a seguir. Na seqüência, apresenta-se o enquadramento das áreas 
estratégicas por temas. 

A FIGURA 4.2, Mapa das Áreas Estratégicas Internas apresenta as áreas definidas como 
Áreas Estratégicas no interior da RB. 

Verifica-se que foram definidas para a RB União 6 áreas Estratégicas Internas: 

• AEI Pólo Difusor de Gestão e Conservação de Biodiversidade da Mata Atlântica; 

• AEI Eucaliptos; 

• AEI Estrada Pico Alto; 

• AEI Estrada da Macuca; 

• AEI Rodovia RJ-162; e 

• AEI Torre de Observação de Incêndios. 
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FIGURA 4.2 – Mapa das Áreas Estratégicas Internas 
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 AEI Pólo Difusor de Gestão e Conservação de Biodiversidade da Mata Atlântica 

• Inserção no Zoneamento: Situada na Zona de Uso Extensivo 

• Descrição geográfica do Espaço: Esta AEI localiza-se na porção central da RB e 
abrange a Trilha do Pilão, e o Centro de Vivência. 

A Trilha do Pilão inicia-se perto da residência funcional destinada à Chefia da RB, nas 
coordenadas 804889 e 7517051, segue em direção noroeste até o ponto 804332 e 
7518034. Neste ponto a trilha faz uma curva e segue em direção sudoeste até as 
coordenadas 804022 e 75177873. Neste ponto existe outra curva e novamente a trilha muda 
de direção, agora indo para sudeste, seguindo até o ponto final na estrada do Lava-pé, nas 
coordenadas 804351 e 7517038, com extensão total de 2.715 m. A FOTOGRAFIA 4.1 
mostra o inicio da Trilha do Pilão. 

FOTOGRAFIA 4.1 – Início da Trilha do Pilão 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

Centro de Vivência situa-se em frente da residência funcional destinada à Chefia da RB, no 
início da estrada do Lavapé, a poucos metros de distância do início da Trilha do Pilão, nas 
coordenadas 804843 e 7517039. Nas FOTOGRAFIAS 4.2 a 4.4, pode ser observado com 
mais detalhe o Centro de Vivência da RB. 

Centro Educativo 

O futuro centro educativo será construído na antiga serraria. Este espaço está localizado na 
porção central da RB, a cerca de 90 metros da sede, a direita da estrada principal e a 
esquerda do pátio ferroviário, nas coordenadas 805134 e 7516858. 

Casas e alojamentos 

O alojamento situa-se a esquerda da estrada principal, cerca de 25 metros após a entrada 
para a estrada do Buracão, nas coordenadas 804989 e 7516878. As demais casas também 
estão situadas à esquerda da estrada Principal e estão a cerca de 50 metros do alojamento 
e a 100 metros da residência funcional destinada à Chefia da RB. 
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FOTOGRAFIA 4.2 – Visão Geral do Centro de Vivência 

 

FOTOGRAFIA 4.3 – Interior do Centro de Vivência 

 

FOTOGRAFIA 4.4 – Visão Geral da área externa do Centro de Vivência 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

 

• Resultados esperados 

- Sinalização da trilha reformulada e avaliada periodicamente e mantida em bom 
estado de conservação. 
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- Atividades de Conscientização e Educação Ambiental desenvolvidas com maior 
efetividade e ampliadas. 

- Atividades de Comunicação e Divulgação desenvolvidas com maior efetividade e 
ampliadas. 

- Segurança dos usuários da Trilha do Pilão e demais instalações assegurada. 

- Capacidades de carga e suporte avaliadas, monitoradas e respeitadas. 

- Manutenção da trilha interpretativa, suas placas e equipamentos (passarela, mirante, 
corrimão, escada e jirau) executada. 

- Trilha adaptada a portadores de necessidades especiais. 

- Manutenção do Centro de Vivência executada. 

- Centro Educativo implantado, funcionando e mantido. 

- Alojamentos implantados e mantidos em bom estado de conservação. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de placas interpretativas instaladas, adequado aos objetivos da trilha e ao 
público beneficiado. 

- Número de usuários por semana, na Trilha. 

- Número de acidentes com usuários registrados por mês, na Trilha. 

- Número de questionários avaliativos respondidos, sobre a visitação à Trilha. 

- Número de equipamentos disponíveis e em bom estado de conservação instalados, 
para o desenvolvimento das atividades de Conscientização e Educação Ambiental, 
na Trilha. 

- Número de visitantes por semana, no Centro de Vivência e no Centro Educativo por 
semestre. 

- Número de questionários avaliativos respondidos, sobre a visitação ao Centro de 
Vivência. 

- Número de questionários avaliativos respondidos, sobre as atividades realizadas no 
Centro Educativo. 

- Número de pessoas capacitadas no Pólo Difusor por ano. 

- Número de palestras, reuniões, seminários oficinas e cursos, realizadas por 
trimestre. 

- Número de exposições apresentadas por ano. 

- Número de equipamentos e mobiliários disponíveis e em bom estado de 
conservação instalados no Centro de Vivência, para o desenvolvimento das 
atividades de Conscientização e Educação Ambiental. 
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- Número de equipamentos e mobiliários disponíveis e em bom estado de 
conservação instalados no Centro Educativo, para o desenvolvimento das atividades 
Treinamento e Capacitação. 
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Atividades, subatividades e normas 

Ações de Operacionalização 

1. Reformular desenvolver e implantar projeto específico para sinalização interpretativa 
da Trilha do Pilão, com três objetivos principais: a informação, a orientação e a 
educação do público beneficiado. 

1.1. Manter em bom estado de conservação as placas e painéis instalados na Trilha 
interpretativa. 

Normas específicas: 

 Este projeto de sinalização deverá seguir as normas estabelecidas pelo 
ICMBio. 

 Deverá ser utilizado material durável, resistente a intempéries e de fácil 
manutenção. 

 O projeto de sinalização deve ser integrado ao meio ambiente. 

 A linguagem a ser adotada durante a visitação guiada deverá ser compatível 
com o público alvo. 

 A linguagem a ser adotada nas placas deverá ser compatível com o público 
beneficiado, constante do Programa de Educação Ambiental da RB. 

 Na trilha interpretativa apenas serão permitidas atividades guiadas, exceto 
nos casos de pesquisa. 

 Ao final de cada visita será entregue aos usuários um instrumento de 
avaliação adequado ao grupo, (como por exemplo, um questionário), visando 
o conhecimento de sua opinião sobre a experiência vivenciada durante a 
visita à Trilha do Pilão.  

2. Garantir a manutenção da Trilha do Pilão e implantar em locais estreitos e íngremes 
corrimãos e guarda corpo para a proteção dos usuários, implantar placas de 
orientação, passarelas em áreas alagadas, reformar pontes e implantar uma ponte 
suspensa sobre a mata. 

2.1. Desenvolver projeto específico para determinação da capacidade de suporte e 
carga da trilha, após a sua reformulação. 

2.2. Identificar os locais que necessitam da implantação de corrimãos, guarda corpos 
e passarelas. 

2.3. Desenvolver projeto específico para a implantação de uma ponte suspensa 
sobre a mata. 

3. Equipar o Centro de Vivência de forma a atingir seus objetivos. 

3.1. Adquirir os equipamentos necessários às atividades a serem desenvolvidas no 
Centro de Vivência, conforme QUADRO 4.14.  

3.2. Adaptar os banheiros para portadores de necessidades especiais. 
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3.3. Construir quiosque de madeira com cobertura de sapê ou similar na área externa 
do Centro. 

QUADRO 4.14 – Centro Vivência– Móveis e equipamentos 
Item Quantidade 

Cadeiras empilháveis, individuais e estofadas para o auditório 80 
Mesas revestidas com fórmica de 02 assentos 10 
Viatura tipo Van para 16 passageiros 01 
Aparelho de DVD 01 
Filmadora 01 
Máquina fotográfica digital 02 
Projetor LCD ou projetor multimídia 01 
Mesa de cozinha 01 
Geladeira 01 
Fogão industrial de 6 bocas 01 
Freezer 01 
Sistema de som 01 
Ventilador de parede 06 

4. Desenvolver e implantar projeto específico para a reforma da antiga serraria da 
RFFSA para instalação do Centro Educativo da RB. 

Norma(s) específica(s): 

 Deverão ser seguidas as orientações apresentadas na AGGI correspondente. 

5. Desenvolver e implantar projeto específico para a reforma das antigas casas da 
RFFSA de nº 02 a 10, para integrar ao PGMA como alojamento. 

Norma(s) específica(s): 

 Deverão ser seguidas as orientações apresentadas na AGGI correspondente. 

Ações de Pesquisa e Monitoramento 

6. Elaborar e desenvolver projeto de acompanhamento do uso da Trilha do Pilão. 

6.1. Prever e elaborar instrumentos avaliativos adequados aos diferentes usuários da 
Trilha do Pilão. 

6.2. Ao final de cada visita será entregue aos usuários um instrumento de avaliação 
adequado ao grupo, (como por exemplo, um questionário), visando o 
conhecimento de sua opinião sobre a experiência vivenciada durante a visita à 
Trilha do Pilão. 

6.3. Organizar e analisar, estatisticamente, as informações obtidas através dos 
instrumentos de avaliação empregados. 

6.4. Elaborar relatórios mensais sobre a efetividade das atividades desenvolvidas na 
Trilha do Pilão. 

6.5. Criar, na RB, um acervo de informações referentes às pesquisas realizadas 
sobre o uso da Trilha do Pilão. 

6.6. Criar um banco de dados com as informações recolhidas. 

6.7. Incentivar o desenvolvimento de pesquisas na Trilha Interpretativa visando 
agregar novas informações à sua interpretação. 
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6.8. Monitorar e analisar o uso da Trilha, tendo como base sua capacidade de carga 
e suporte. 

7. Elaborar e desenvolver projeto de acompanhamento do uso do PGMA. 

7.1. Prever e elaborar instrumentos avaliativos adequados aos diferentes usuários do 
PGMA. 

7.2. Organizar e analisar, estatisticamente, as informações obtidas dos instrumentos 
de avaliação empregados. 

7.3. Elaborar relatórios mensais sobre a efetividade das atividades desenvolvidas no 
PGMA. 

7.4. Criar, na RB, um banco de dados com as informações referentes às pesquisas 
realizadas sobre o uso do PGMA. 

Ações de Conscientização e Educação Ambiental 

8. Implementar as atividades, previstas no Subprograma de Formação Continuada de 
Multiplicadores no PGMA. 

8.1. Desenvolver projeto específico para a implementação de um programa de 
formação continuada de multiplicadores em educação ambiental. 

8.2. Elaborar um regimento interno para o funcionamento PGMA. 

Norma(s) específica(s): 

 Sempre que necessário deverá ser contratado serviço especializado para 
desenvolver as atividades previstas neste Programa. 

9. Implementar as atividades, previstas no Programa de Conscientização e Educação 
Ambiental da RB, para o Centro de Vivência e Trilha do Pilão. 

10. Implementar o Núcleo de Conscientização e Educação Ambiental da RB no Centro 
Educativo. 

11. Desenvolver projeto específico de exposição itinerante. 

12. Desenvolver projeto específico de exposição permanente para o Centro Educativo. 

 

 AEI Eucaliptos 

• Inserção no Zoneamento: Situada na Zona de Recuperação 

• Descrição geográfica do Espaço: Esta AEI é composta por todas as áreas cobertas 
por Eucaliptos plantados na RB União. Localiza-se na sua maior extensão na porção 
central da RB, distribuindo-se desde o limite sul próximo á RJ-162 e estendendo-se 
acompanhando os traçados da rodovia da BR-101 e Ferrovia. Na parte central da RB, 
destaca-se uma grande concentração nas proximidades do Pátio Ferroviário e da 
subestação de FURNAS, na Trilha do Pilão e nas margens da Estrada da Macuca. Estes 
Eucaliptos, devido à sua idade e ao processo de crescimento e manejo a que foram 
submetidos, encontram-se com sub-bosque natural, em vários estágios de regeneração. 
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Nas FOTOGRAFIAS 4.5 e 4.6, podem ser observados os Eucaliptos e seus sub-bosques 
naturais, em desenvolvimento. 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007 E4 -122 

FOTOGRAFIA 4.5 – Detalhe de área ocupada por Eucaliptos e seu Sub-bosque 
Natural, composto especialmente por espécies arbustivas e 
arbóreas de Mata Atlântica. 

 

FOTOGRAFIA 4.6 – Detalhe de área ocupada por Eucaliptos e seu Sub-bosque 
Natural, composto especialmente por espécies arbustivas e 
herbáceas. 

 

• Resultados esperados: 

- Projeto especifíco para substituição dos eucaliptos por vegetação nativa elaborado e 
implementado. 

• Indicadores de desempenho: 

- % de área de Eucaliptos eliminada. 

- % de área de Eucaliptos eliminada que foi recuperada. 

- Número de talhões de Eucaliptos recuperados. 

 

Atividades, subatividades e normas 

Ações de Proteção e Manejo 
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1. Estabelecer parcerias com vistas à elaboração e implementação do Projeto de Manejo 
das áreas de eucaliptos existentes na RB, incluindo a recomposição da vegetação 
nativa. 

Norma(s) específica(s): 

 As atividades do Projeto de Manejo das áreas de eucaliptos existentes na RB 
devem estar integradas ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

 Neste projeto deverá ser recomendada a utilização de espécies nativas da floresta 
ombrófila densa submontana e de baixada que ocorrem na RB. 

 Deverão ser utilizadas preferencialmente mudas de espécies nativas oriundas da 
RB e Região. 

 As atividades de manejo dos eucaliptos deverão levar em consideração a presença 
e o desenvolvimento do sub-bosque nativo. 

 Deverão ser empregadas técnicas e métodos para evitar a rebrota das árvores de 
eucaliptos abatidos. 

 Deverão ser empregadas técnicas e métodos para o controle das formigas 
cortadeiras nas áreas manejadas. 

 As áreas manejadas deverão ser protegidas contra a ocorrência de incêndios 
florestais. 

Ações de Pesquisa e Monitoramento 

2. Elaborar e desenvolver projeto específico de monitoramento das áreas manejadas e 
recuperadas para avaliar a recomposição da vegetação nativa. 

3. Elaborar e desenvolver projeto específico para avaliar as técnicas de manejo 
empregadas. 

Ações de Conscientização e Educação Ambiental 

4. Elaborar e desenvolver projeto específico para esclarecimento, das comunidades de 
entorno e usuários da BR-101, sobre a necessidade e importância do manejo dos 
eucaliptos para o cumprimento dos objetivos da RB. 

 

AEI Estrada do Pico Alto (ROS-004) 

• Inserção no Zoneamento: Situada na Zona de Uso Conflitante. 

• Descrição geográfica do Espaço: Esta área está localizada na extremidade nordeste 
da RB. Esta estrada inicia-se na ponte de cimento sobre o rio Purgatório, limite entre a 
RB e a Fazenda Três Marias, no ponto de coordenadas 807538 e 7520806 e segue em 
sentido norte-sul, por 2,20 Km, até o limite leste da RB com a Fazenda Santa Marta, nas 
coordenadas 807464 e 7519331. 

• Resultados esperados 

- Acesso e circulação de pessoas estranhas reduzido. 
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- Fiscalização implementada. 

- Atividade de caça reduzida. 

- Incêndios reduzidos. 

- Fauna protegida dos atropelamentos. 

- Projeto específico de eliminação do acesso público a estrada implementado. 

- Projeto de realocação da estrada implementado. 

• Indicadores de desempenho 

- Número de autos de infração emitidos na área por mês. 

- Número de ocorrências de incêndio por mês. 

- Freqüência de fiscalização da área. 

- Número de notificações emitidas por mês. 

- Número de materiais apreendidos por mês. 

- Número de animais atropelados por mês. 

- Número de porteiras instaladas. 

- Extensão de cercas retiradas. 

Atividades, subatividades e normas 

Ações de Proteção e Manejo 

1. Instalar, enquanto o acesso público for permitido redutores de velocidade. 

Norma(s) específicas(s): 

 A velocidade máxima deverá ser de 40 km/h. 

2. Controlar e monitorar o acesso e a circulação de veículos pela Estrada Pico Alto, 
enquanto este for permitido. 

Norma(s) específicas(s): 

 A permanência de veículos e seus ocupantes nas áreas lindeiras da estrada 
somente será permitida em casos de acidentes, problemas mecânicos de veículo, 
ou de manifestações de problemas de saúde de ocupantes. 

3. Implementar medidas de prevenção de incêndio tais como abrir e manter aceiros ao 
longo da estrada, enquanto houver acesso público. 

4. Elaborar e implementar rotina de fiscalização nessa AEI. 

5. Após a proibição do acesso ao público, instalar porteiras com cadeado nos pontos em 
que a estrada adentra a RB, visando seu fechamento definitivo. 

6. Retirar as cercas instaladas ao longo da estrada após seu fechamento definitivo. 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007 E4 -125 

7. Monitorar e controlar a possível expansão das áreas afetadas por espécies invasoras. 

Ações de Operacionalização 

8. Fazer gestão junto às Prefeituras de Macaé e Rio das Ostras e junto aos proprietários 
das fazendas servidas pela estrada, para a eliminação do acesso público ao trecho da 
mesma no interior da RB. 

8.1. Desenvolver projeto específico, em parceria com os envolvidos, para a 
realocação da estrada na Fazenda Três Marias. 

9. Instalar uma porteira em cada extremidade da estrada, após sua realocação. 

10. Sinalizar adequadamente a área com placas educativas, indicativas, e de advertência.  

 

 AEI Estrada da Macuca (ROS – 001) 

• Inserção no Zoneamento: Situada na Zona de Uso Conflitante 

• Descrição geográfica do Espaço: Esta AEI está localizada na porção sudeste da RB 
Seu ponto inicial é na Rodovia BR-101, próximo à localidade de Rocha Leão, nas 
coordenadas 807384 e 7517015, atravessando a ferrovia segue em direção sul até 
encontrar a faixa de domínio da Ampla – Araruama, nas coordenadas 806901 e 
7516042. Atravessa a referida faixa de domínio e segue em direção sul até sair da RB, 
na divisa com o Sítio Beija-flor, nas coordenadas 806839 e 7515120, com extensão de 
2,2 Km no interior da RB. 

• Resultados esperados: 

- Acesso e circulação de pessoas estranhas controlado. 

- Fiscalização implementada. 

- Incêndios reduzidos. 

- Fauna protegida dos atropelamentos. 

- Atividade de caça reduzida. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de autos de infração emitidos na área por mês. 

- Número de ocorrências de incêndio por mês. 

- Freqüência de fiscalização da área. 

- Número de notificações emitidas por mês. 

- Número de materiais apreendidos. 

- Número de animais atropelados. 

- Número de acidentes rodoviários ocorridos por mês. 
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- Número de guaritas com cancelas instaladas e ocupadas. 

- Número de veículos que utilizam a estrada por mês. 

Atividades, subatividades e normas 

Ações de Proteção e Manejo 

1. Controlar e monitorar o acesso e a circulação de veículos e pessoas pela estrada da 
Macuca. 

Norma(s) específicas(s): 

 A permanência de veículos e seus ocupantes nas áreas lindeiras da estrada 
somente será permitida em casos de acidentes, problemas mecânicos de veículo, 
ou de manifestações de problemas de saúde de ocupantes. 

2. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Rio das Ostras para implantar redutores de 
velocidade. 

Norma(s) específicas(s): 

 A velocidade máxima deverá ser de 40 km/h. 

3. Implementar medidas de prevenção de incêndio, dentre elas abrir e manter aceiros ao 
longo da estrada. 

4. Elaborar e implementar rotina de fiscalização na área. 

5. Monitorar a expansão das áreas afetadas por espécies invasoras. 

Ações de Operacionalização 

6. Instalar duas guaritas com cancelas nos acessos ao interior da RB situadas nos 
seguintes pontos: Guarita da Macuca norte nas coordenadas 807089 e 7516309 e 
Guarita da Macuca sul nas coordenadas 806187 e 7514907. 

Norma(s) específicas(s): 

 Deverão ser contratados dois vigilantes ou firmada parceria com a Prefeitura de 
Rio das Ostras para disponibilizar guardas municipais, para as guaritas da Estrada 
da Macuca. 

7. Sinalizar adequadamente a área com placas educativas, indicativas, e de advertência. 

8. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Rio das Ostras para a conservação e 
manutenção periódica da estrada, visando mantê-la em bom estado de conservação e 
evitar a ocorrência de incêndios e acidentes. 

9. Elaborar projeto de circulação de fauna e implantá-lo em parceria com a Prefeitura de 
Rio das Ostras. 

Norma(s) específicas(s): 

 O projeto de circulação de fauna deverá contemplar passagens subterrâneas e 
aéreas. 
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 AEI Rodovia RJ-162 

• Inserção no Zoneamento: Situada na Zona de Uso Conflitante 

• Descrição geográfica do Espaço: Esta AEI está localizada na extremidade sul da RB, 
nas proximidades do distrito de Rio Dourado. A RJ-162 atravessa a Reserva, em linha 
reta, cerca de 320 metros. O ponto de entrada da RB situa-se nas coordenadas 802304 
e 7512968 e o ponto de saída situa-se nas coordenadas 802589 e 7512850. 

• Resultados esperados: 

- Fiscalização implementada. 

- Incêndios reduzidos. 

- Fauna protegida dos atropelamentos. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de autos de infração emitidos na área por mês. 

- Número de ocorrências de incêndio por mês. 

- Freqüência de fiscalização da área. 

- Número de notificações emitidas por mês. 

- Número de materiais apreendidos por mês. 

- Número de animais atropelados por mês. 

- Número de acidentes rodoviários ocorridos por mês. 

Atividades, subatividades e normas 

Ações de Proteção e Manejo 

1. Controlar a circulação e a velocidade de veículos pela Rodovia RJ-162. 

Norma(s) específica(s): 

 A permanência de veículos e seus ocupantes nas áreas lindeiras da estrada 
somente será permitida em casos de acidentes, problemas mecânicos de veículo, 
ou de manifestações de problemas de saúde de ocupantes. 

2. Implementar medidas de prevenção de incêndio, dentre elas abrir e manter aceiros ao 
longo da estrada. 

Ações de Operacionalização 

3. Sinalizar adequadamente a área com placas educativas, indicativas, e de advertência. 

Norma(s) específicas(s): 

 Deverão ser instaladas placas que informem: 

- Os limites da RB; 
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- Presença de animais na estrada; e 

- Prevenção de incêndios. 

4. Estabelecer parceria com a DER/RJ para a conservação e manutenção periódica da 
estrada, visando mantê-la em bom estado de conservação e evitar a ocorrência de 
incêndios e acidentes. 

5. Estabelecer parceria com a DER/RJ para implantar redutores de velocidade e 
passagem para a fauna. 

Norma(s) específicas(s): 

 O projeto de circulação de fauna deverá contemplar passagens subterrâneas e 
aéreas. 

 

 AEI Torre de observação incêndios 

• Inserção no zoneamento: Situada na Zona de Uso Especial. 

• Descrição geográfica do espaço: Esta AEI abrange a área circular com raio de 30 
metros no entorno da estrutura da Torre de Incêndio e a estrada que dá acesso. Está 
localizada na porção central da RB, ficando abaixo da faixa de domínio de da LT de 
FURNAS e acima da faixa de servidão da rodovia BR-101, a poucos metros da portaria 
principal e da sede da RB, nas coordenadas 805408 e 7516480. Nas 
FOTOGRAFIAS 4.7 e 4.8 tem-se uma visão geral da Torre e do acesso, 
respectivamente. 

FOTOGRAFIA 4.7 – Visão geral da Torre de Observação de Incêndio 
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FOTOGRAFIA 4.8 – Acesso à torre de observação de incêndio, passando sob as 
linhas de transmissão de energia elétrica de Furnas 

 

• Resultados esperados: 

- Torre de observação mantida em bom estado de conservação. 

- Incêndios prevenidos. 

- Ocorrência de incêndios reduzida. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de incêndios na RB e entorno imediato por mês. 

- Número de animais mortos nos incêndios por mês. 

- Área queimada por mês. 

Atividades, sub-atividades e normas: 

Ações de Operacionalização 

1. Elaboração e implementação de projeto especifico para a instalação de energia 
elétrica na torre de observação de incêndios. 

Norma(s) específicas(s): 

 Este projeto deverá ser desenvolvido de acordo com as normas de segurança. 

2. Manter a torre e a área adjacente, assim como o acesso, em perfeito estado de 
conservação e uso. 

Norma(s) específica(s): 

 O seu funcionamento deve atender ao Programa de Prevenção e Combate a 
Incêndios. 
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3. Manter os procedimentos de segurança, inclusive o uso de EPI, quando da operação 
da torre. 

Norma(s) específica(s): 

 A Torre de observação de incêndios só deverá ser operada por pessoal autorizado 
e capacitado. 

 As visitas à Torre deverão ser sempre acompanhadas por funcionário da RB com 
experiência na sua operação. 

 Todas as pessoas que farão uso da torre deverão receber treinamento específico. 

 

4.7.2.2. – Áreas Estratégicas Externas (AEE) 

São áreas relevantes para a interação da UC com sua Região e que apresentam situações 
específicas (ameaças/oportunidades), para as quais serão direcionadas estratégias visando 
controlar, reverter ou otimizar o quadro em que se encontram (IBAMA, 2002). 

As Áreas Estratégicas Externas (AEE) definidas para a RB União, suas inserções no 
zoneamento da UC, a descrição geográfica do espaço, os resultados esperados, seus 
indicadores, atividades, sub-atividades e normas estão apresentadas a seguir e podem ser 
observadas espacialmente no Mapa Preliminar das Áreas Estratégicas Externas, na 
FIGURA 4.3. 

Foram estabelecidas no entorno da RB 7 AEEs, sendo: 

• Gleba Três Marias; 

• Fazenda Três Marias; 

• Núcleos Urbanos do Entorno; 

• Morro do Cangulo; 

• Infra-estrutura de Interesse Nacional; 

• Infra-estrutura de Interesse Municipal;  

• Pátio Ferroviário 
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FIGURA 4.3 – Mapa das Áreas Estratégicas Externas com a proposta da ZA 
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 AEE Gleba Três Marias 

• Inserção no zoneamento: Situada no entorno. 

• Descrição geográfica do espaço: Esta AEE consiste num terreno limítrofe à RB, 
localizada à leste da UC e ao norte de Rocha Leão. As coordenadas de sua extremidade 
norte são 807495,99 e 7518667,50 e da extremidade sul são 808102,20 e 7517342,07. 
Área denominada “Terceira Gleba”, da Fazenda Três Marias, situada na zona Rural de 
Rocha Leão, Município de Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro, com 
aproximadamente 505.000m2, conforme descrição do Registro Geral de Imóvel, do 
Cartório do Ofício Único de Rio das Ostras, matrícula 0000000325, ficha 001, data de 
09-09-2004, em anexo, foi doada pela UTE Norte Fluminense S.A. ao Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, atendendo à restrição 19.11 da 
Licença de Instalação - LI de número 305/2001, emitida pela Fundação Estadual de 
Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA, em 17 de setembro de 2001. 

• Resultados esperados: 

- Área da Gleba incorporada aos limites da RB. 

- Área da Gleba com vegetação nativa recuperada. 

- Proteção da biodiversidade aumentada. 

- Área disponível para o mico-leão-dourado aumentada. 

• Indicadores de desempenho: 

- Total de ha anexados à área da RB. 

- Total de ha com vegetação recuperada. 

- Número de avistamentos do mico-leão-dourado por mês. 

Atividades, sub-atividades e normas: 

Ações de Operacionalização 

1. Fazer gestões junto ao ICMBio para a incorporação da área da Gleba aos limites da 
RB. 

Norma(s) específica(s): 

 Após a incorporação deverão ser eliminadas as cercas que a separam da RB. 

2. Elaborar e executar projeto específico para a recuperação da sua vegetação original. 

Norma(s) específica(s): 

 Deverão ser utilizadas preferencialmente mudas de espécies nativas. 

 As áreas recuperadas deverão ser protegidas contra a ocorrência de incêndios 
florestais. 
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 AEE Fazenda Três Marias 

Esta AEE só deverá ser considerada caso se concretize a desapropriação da Fazenda Três 
Marias para fins de reforma agrária. 

• Inserção no zoneamento: Situada no entorno. 

• Descrição geográfica do espaço: Esta AEE está localizada ao norte da RB e a leste da 
rodovia BR-101. Faz limite com a RB na extremidade nordeste. Esta Fazenda foi 
considerada de interesse para fins de Reforma Agrária. Existe um acampamento na 
margem da BR-101 com perspectivas de assentamento na área da Fazenda. O 
interesse da RB, baseado em princípios de conservação, é que, no processo de 
legalização da área, a RB garanta sua participação no licenciamento ambiental e que a 
Reserva Legal do Assentamento, seja definida de forma contínua, ”em Bloco”, não em 
fragmentos em cada lote e localizada limítrofe à UC. Posteriormente, deverá ser 
verificada a possibilidade de ser incorporada aos limites da Unidade.  

• Resultados esperados: 

- RB participando efetivamente do possível licenciamento para assentamento rural. 

- Reserva Legal estabelecida e localizada em áreas lindeiras à RB. 

- Proteção da biodiversidade aumentada. 

- Área disponível para o mico-leão-dourado aumentada. 

- Reserva Legal e APPs recompostas. 

- Programas de desenvolvimento local sustentável implementados nos possíveis 
assentamentos. 

• Indicadores de desempenho: 

- Hectares de RL e APPs recompostos. 

- Número de avistamentos do mico-leão-dourado. 

- Número de assentados utilizando práticas agroecológicas. 

Atividades, sub-atividades e normas: 

Ações de Operacionalização 

1. Exigir o cumprimento da legislação ambiental para o licenciamento do assentamento. 

Norma(s) específica(s): 

 No processo de licenciamento deverá ser exigido que a reserva legal seja definida 
”em Bloco” e localizada em áreas lindeiras à UC. 

 Deverá ser verificada a possibilidade da Reserva Legal, após estabelecida, ser 
incorporada aos limites da UC. 

Ações de Proteção e Manejo 
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2. Estabelecer parcerias com os produtores na área de assentamento, para implantação 
de práticas agrossilviculturais. 

3. Estabelecer parcerias para desenvolvimento de programas de treinamento e 
capacitação em práticas agroecológicas. 

4. Fiscalizar as atividades desenvolvidas dentro dos lotes/sítios, nos limites da lei. 

5. Fazer gestão para que a área da Reserva Legal seja delimitada, cercada e 
implementadas ações para recuperação de sua vegetação original. 

Ações de Integração Externa 

6. Incluir representantes do Assentamento e do INCRA no Conselho Consultivo da RB. 

7. Participar rotineiramente das reuniões no Assentamento. 

8. Promover integração das políticas setoriais agrária e ambiental, na área. 

Ações de Conscientização e Educação Ambiental 

9. Elaborar e desenvolver projetos de Educação Ambiental na área de assentamento, 
com temas específicos locais. 

Ações de Alternativas de Desenvolvimento 

10. Estabelecer parcerias com lideranças e/ou associação e/ou cooperativa de produtores 
rurais do assentamento para implantação de programas de desenvolvimento local 
sustentável, tais como: 

- Implementação de viveiros de mudas nativas, a partir dos fragmentos florestais 
existentes no entorno da UC. 

- Produção de sementes e mudas de espécies nativas. 

- Treinamento em praticas de reflorestamento. 

- Produção e comercialização de produtos de agricultura biológica. 

- Produção e comercialização de produtos artesanais diversos. 

11. Incentivar e apoiar programas de pesquisa-ação junto à comunidade de assentados, 
com vistas ao desenvolvimento de atividades agrícolas ambientalmente sustentáveis e 
compatíveis com a preservação da biodiversidade no entorno da RB. 

 

 AEE Núcleos Urbanos do Entorno 

• Inserção no zoneamento: Situada no entorno. 

• Descrição geográfica do espaço: Esta área estratégica inclui as localidades 
constantes do Programa de Educação Ambiental da RB, que são: Bicuda Grande, em 
Macaé; Rocha Leão e Cantagalo em Rio das Ostras; Boa Esperança, Rio Dourado e Vila 
Verde em Casimiro de Abreu. 

• Resultados esperados: 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007 E4 -135 

- Integração consolidada entre a RB e os núcleos urbanos do entorno. 

- Proteção da biodiversidade aumentada. 

- Proteção do mico-leão-dourado aumentada. 

- Conscientização e Educação Ambiental implementada. 

- Adensamento urbano controlado. 

- Conflitos derivados do uso de recursos naturais minimizados. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de parcerias realizadas. 

- Número de denúncias de agressões ao meio ambiente recebidas por mês. 

- Número de autos de infração lavrados por mês. 

- Número de moradores envolvidos em atividades do Programa de Conscientização e 
Educação Ambiental da RB União. 

- Taxa de ocupação urbana do solo. 

- Densidade populacional nos núcleos urbanos do entorno. 

- Número de moradores envolvidos em atividades do Programa de Estágio e 
Voluntariado na RB. 

- Número de moradores participando em eventos e campanhas promovidos pela UC. 

Atividades, sub-atividades e normas: 

Ações de Proteção e Manejo 

1. Fiscalizar e coibir o exercício ilegal de atividades degradadoras do meio ambiente. 

Norma(s) específica(s): 

 A fiscalização deverá contemplar, sempre que possível, uma abordagem de 
caráter educativo e orientador. 

2. Fazer gestão junto às Prefeituras de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, para 
que seja implantado o saneamento básico adequado, envolvendo o fornecimento de 
água, o esgotamento sanitário e a disposição final do lixo produzido na área 
estratégica. 

Ações de Conscientização e Educação Ambiental 

3. Realizar atividades de Conscientização e Educação Ambiental com vistas ao uso e 
conservação de recursos naturais. 

Norma(s) específica(s): 

 Estas atividades deverão ser realizadas pelo Núcleo de Educação Ambiental da 
RB União. 
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 Estas atividades deverão ser dirigidas a toda a população das localidades. 

4. Promover eventos junto aos moradores e ocupantes da área sobre a produção, 
separação, reaproveitamento, reciclagem e descarte adequado do lixo doméstico. 

Norma(s) específica(s): 

 Estas atividades deverão ser realizadas pelo Núcleo de Educação Ambiental da 
RB União. 

5. Promover eventos nos núcleos urbanos que levem a comunidade a conhecer a 
importância da conservação e proteção dos recursos hídricos existentes na região da 
RB, incentivando-a a participar das atividades desenvolvidas pela RB. 

Norma(s) específica(s): 

 Estas atividades deverão ser realizadas pelo Núcleo de Educação Ambiental da 
RB União. 

6. Promover junto à população escolar atividades / eventos sobre o ambiente local e as 
relações de interdependência que existem entre o homem, os demais seres vivos e os 
recursos naturais. 

Norma(s) específica(s): 

 Estas atividades deverão ser realizadas pelo Núcleo de Educação Ambiental da 
RB União. 

Ações de Integração Externa 

7. Participar ativamente dos eventos programados nas comunidades. 

8. Incentivar a organização das comunidades. 

9. Incentivar que as instituições da sociedade civil legalmente instituídas nas localidades 
participem do Conselho Consultivo da RB. 

Norma(s) específica(s): 

 As reuniões do Conselho deverão ser itinerantes, realizadas nas localidades e 
amplamente divulgadas. 

10. Fazer gestão junto às Prefeituras Municipais de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de 
Abreu, para efetiva participação da RB na execução de políticas urbanas nas 
localidades. 

Ações de Alternativas de Desenvolvimento 

11. Identificar e incentivar atividades de desenvolvimento sustentável nas localidades. 

12. Incentivar e apoiar a capacitação das comunidades nas atividades voltadas para o 
desenvolvimento sustentável. 

13. Apoiar outras ações nas comunidades que visem o desenvolvimento sustentável. 

 

 AEE Morro do Cangulo 
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• Inserção no zoneamento: Situada no entorno. 

• Descrição geográfica do espaço: Esta AEE, também conhecida como torre da 
EMBRATEL, está localizada no limite oeste da Reserva e abrange o pico do morro do 
Gangulo, limítrofe a RB, com ponto central de coordenadas 802290 e 7516170, onde 
encontram-se instaladas Estações de Rádio Base – ERBs das empresas de 
telecomunicação Embratel, Telemar, Claro e Vivo.  

Nas FOTOGRAFIAS 4.9 e 4.10, têm-se uma visão detalhada da ERB da Vivo, presente na 
área e uma visão aérea do Morro do Cangulo. 

FOTOGRAFIA 4.9 – Torre de transmissão de telefonia celular, no Morro do Cangulo 

 

FOTOGRAFIA 4.10 – Visão aérea do Morro do Cangulo 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

• Resultados esperados: 

- Fiscalização implementada. 
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- Acesso e circulação de pessoas controlado. 

- Funcionários das empresas concessionárias e prestadoras de serviços 
conscientizados em relação aos cuidados com o meio ambiente na área. 

- Sistema de comunicação da RB expandido. 

- Identificada e eliminada a causa da mortandade de árvores nos arredores das ERBs. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de autos de infração lavrados na área por mês. 

- Número de ocorrências de incêndio por mês. 

- Freqüência de fiscalização da área. 

- Número de notificações emitidas por mês. 

- Número de materiais apreendidospor mês. 

- Número de funcionários das empresas concessionárias conscientizados. 

- Paralisação da mortandade de árvores nos arredores das ERBs. 

Atividades, subatividades e normas: 

Ações de Proteção e Manejo 

1. Fiscalizar e coibir o exercício ilegal de atividades de caça, coleta de recursos naturais, 
geração de lixo e circulação de pessoas não autorizadas no local. 

Norma(s) específica(s): 

 A fiscalização deverá contemplar, sempre que possível, uma abordagem de 
caráter educativo e orientador. 

2. Fazer gestão para que as empresas responsáveis pelas ERBs contratem vigilância 
para o local. 

3. Dar prosseguimento aos estudos, referentes as possíveis causas da mortandade da 
vegetação, apontados pelo relatório produzido pela COPPE / UFRJ, constante do 
proc. Nº 02022.006320/2003-00. 

4. Implantar câmera digital compondo o sistema de vigilância de incêndios da RB. 

Ações de Conscientização e Educação Ambiental 

5. Realizar atividades de Educação Ambiental, com vistas às práticas ambientais 
corretas por parte das empresas concessionárias e prestadoras de serviços. 

Norma(s) específica(s): 

 Estas atividades deverão ser realizadas pelo Núcleo de Educação Ambiental da 
RB União. 

Ações de Operacionalização 
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6. Fazer gestão junto a EMBRATEL para que seja oficializada a instalação da repetidora 
do sistema de comunicação da RB em sua ERB. 

7. Fazer levantamento dos licenciamentos ambientais das ERBs. 

8. Exigir o licenciamento corretivo das ERBs que ainda não o possuem. 

 

 Infra-estrutura de Interesse Nacional 

• Inserção no zoneamento: Situada no entorno. 

• Descrição geográfica do espaço: Esta AEE abrange várias estruturas de interesse 
nacional, a saber: a BR-101 e a Ferrovia com suas respectivas faixas de domínio a 
Subestação de energia elétrica de FURNAS, as Linhas de Transmissão de energia 
elétrica de FURNAS e AMPLA e a faixa de dutos da PETROBRAS. É importante 
salientar que estas estruturas têm uma parte que está localizada no entorno que corta a 
área da RB e, assim, apresenta-se intercalada com áreas da RB formando bolsões e 
uma parte que está localizada fora desta área. As ações de gestão da RB são as 
mesmas, no entanto, a aplicação deverá ser mais rigorosa na área em que a estrutura 
atravessa a RB, devido à intensidade dos impactos das atividades de operação. Os 
resultados esperados, os indicadores, as atividades, subatividades e normas, serão 
apresentados por infra-estrutura, visto que são diferentes para cada uma, facilitando 
assim a compreensão das propostas. 

AEE BR-101 

Inclui o leito da rodovia e sua faixa de domínio, tendo a sua operação sob a 
responsabilidade do DNIT. Sua extensão, no entorno, é cerca de 40,2 Km Inicia-se no limite 
leste, na ponte sobre o Rio Macaé, nas coordenadas 821416 e 7531169 e se estende até o 
limite oeste, na ponte sobre o Rio Lontra, próximo a cidade de Casimiro de Abreu, nas 
coordenadas 793312 e 7511381. A BR-101 forma um bolsão na RB, do ponto de 
coordenada 807362 e 7517036 próximo a Rocha Leão, ao ponto de coordenada 802346 e 
7513412, próximo a Rio Dourado, cortando-a por 6,7 Km e pode ser observada na 
FOTOGRAFIA 4.11, que apresenta uma visão geral da rodovia BR-101, e das linhas de 
transmissão que cortam o entorno da RB.  

• Resultados Esperados: 

- Vegetação da faixa de servidão mantida controlada. 

- Aceiros mantidos sem vegetação. 

- Fauna protegida contra atropelamentos. 

- Acidentes causados pela existência da BR reduzidos. 

- Prevenção de incêndios implementada. 

- Incêndios controlados. 

-  Lombadas eletrônicas implementadas. 

- Passagens para fauna implementadas. 

- Velocidade máxima de veículos controlada. 
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- Segurança no acesso à RB implementada. 

- Plano de emergência e contingência implantado. 

- Sistema de sinalização implantado. 

- Lixo descartado ao longo da rodovia reduzido. 

- Leito da rodovia mantido em bom estado de conservação. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de ocorrências de invasões da faixa de domínio da BR-101. 

- Número de atropelamentos de exemplares da fauna. 

- Número de acidentes rodoviários no percurso da BR-101 contido no entorno da RB. 

- Número de incêndios ocorridos na faixa marginal da rodovia, no trecho do entorno da 
RB. 

- Número de equipes de manutenção das faixas da rodovia circulando. 

- Número de lombadas eletrônicas implantadas. 

- Número de placas de sinalização implantadas. 

FOTOGRAFIA 4.11 – Rodovia BR-101 (em frente à entrada da RB) 

 

 

Atividades, subatividades e normas: 

Ações de Proteção e Manejo 

1. Promover ações junto ao DNIT para acompanhar o projeto e exigir a mitigação e a 
compensação de impactos negativos resultantes da duplicação da BR-101, quando da 
sua realização. 

Norma(s) Específica(s): 

 Os recursos provenientes da compensação ambiental deverão ser destinados à 
implementação do Plano de Manejo. 

2. Exigir, como condicionante do licenciamento da duplicação da BR-101, um estudo 
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específico e sua implementação de alternativa tecnológica que permita o 
restabelecimento da conexão entre os fragmentos de Mata Atlântica da área da RB. 

3. Exigir do órgão gestor da BR-101 a limpeza e a manutenção freqüente da faixa de 
servidão junto às margens da rodovia. 

4. Solicitar do órgão gestor da BR-101 a instalação de alternativas de passagem para 
fauna na rodovia BR-101, ao longo do percurso que corta a RB. 

5. Exigir a colocação de placas de sinalização informativas, educativas e de advertência, 
relacionadas ao meio ambiente, ao longo da rodovia BR-101. 

6. Fiscalizar o uso de técnicas e procedimentos que coloquem em risco a integridade da 
RB, tais como queimadas, uso de maquinaria pesada e descarte do lixo produzido. 

Norma(s) específica(s): 

 Não será permitido o uso de capina química para a manutenção e limpeza da faixa 
de servidão da Rodovia, devendo a mesma ser realizada manualmente e com 
ferramentas de baixo impacto. 

7. Fazer gestões para garantir a manutenção dos aceiros ao longo da BR-101, no trecho 
que interfere com a RB. 

8. Exigir um estudo específico e sua implementação de alternativa tecnológica para 
captação e contenção de combustíveis e demais produtos químicos que possam ser 
derramados na rodovia, no trecho que interfere com a RB. 

9. Exigir que o órgão gestor da BR-101 disponibilize serviços veterinários constante e 
especializado para tratamento e recuperação de animais silvestres atropelados. 

10. Estabelecer parceria com a Polícia Rodoviária Federal para fiscalização, por radar 
móvel, da velocidade dos veículos que trafegam na BR-101, no trecho que interfere 
com a RB.  

11. Estabelecer parceria com a Polícia Rodoviária Federal para fiscalização do transporte 
de produtos e sub-produtos da fauna e flora silvestres na BR-101. 

Ações de Pesquisa e Monitoramento 

12. Solicitar ao órgão gestor da BR-101 projeto específico de pesquisa sobre a definição 
das áreas mais adequadas para a instalação das passagens para proteção da fauna. 

13. Exigir do órgão gestor da BR-101 um estudo específico dos impactos sobre a RB 
causados pela emissão de gases e pelo barulho produzidos pelos veículos que 
transitam pela rodovia. 

14. Implantar um programa de monitoramento sobre o atropelamento da fauna silvestre  
na BR-101, no trecho que interfere com a RB. 

15. Implantar um programa de monitoramento dos incêndios que ocorrem ao longo da BR-
101, no trecho que interfere com a RB. 

16. Implantar um programa de monitoramento dos acidentes rodoviários que ocorrem na 
BR-101, no trecho que interfere com a RB. 

17. Exigir do órgão gestor da BR-101 a implantação de um sistema de monitoramento 
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remoto, por câmeras, na rodovia, no trecho que interfere com a RB. 

Ações de Operacionalização 

18. Exigir junto ao órgão gestor da BR-101 um estudo específico e sua implementação 
para a instalação de redutores de velocidade eletrônicos na rodovia BR-101, no trecho 
que interfere com a RB. 

Norma(s) Específica(s): 

 Esses controladores de velocidade deverão ter ampla sinalização. 

19. Solicitar ao órgão gestor da BR-101, que caso ocorra a implantação do projeto de 
duplicação seja mantido o trevo de acesso à sede da RB, pelo menos nos mesmos 
padrões do atual, construindo uma alternativa que permita a entrada de veículos de 
modo seguro, em qualquer dos sentidos da Rodovia BR-101. 

20. Exigir ao DNIT, a elaboração e implantação de um Plano de emergência e 
contingência para a BR-101, no entorno da RB. 

Ações de Conscientização e Educação Ambiental 

21. Elaborar e implantar um Programa de Conscientização e Educação Ambiental 
específico para os usuários da rodovia.  

Norma(s) Específica(s): 

 Estas atividades poderão envolver sinalização, distribuição de material educativo, 
visita a RB com fins educativos, campanhas educativas nos meios de 
comunicação, dentre outros. 

22. Elaborar e implantar atividades de Conscientização e Educação Ambiental específico  
para os funcionários que atuam na operação e manutenção da rodovia no trecho do 
entorno da RB.  

 

AEE Ferrovia  

A AEE Ferrovia inclui o leito da estrada de ferro e sua faixa de domínio, que compreende 
30.4 Km ao longo de todo o percurso no âmbito do entorno, tendo sua operação sob a 
responsabilidade da Ferrovia Centro Atlântica - FCA. Inicia-se na localidade de Califórnia, 
nas coordenadas 816767 e 7520130 e se entende até a ponte do Rio Lontra, próximo à 
cidade de Casimiro de Abreu, nas coordenadas 793270 e 7510840. A ferrovia forma um 
bolsão na RB, do ponto de coordenada 807296 e 7516932, próximo a Rocha Leão, ao ponto 
de coordenada 802317 e 7513112, próximo a Rio Dourado, cortando-a por cerca 7.4 Km. 

Esta AEE pode ser observada na FOTOGRAFIA 4.12, que apresenta uma visão geral da 
Ferrovia, mostrando em detalhe o leito da ferrovia e a faixa de domínio coberto por 
vegetação invasora. Esta ferrovia opera transportando, principalmente, combustíveis 
(gasolina e álcool). 
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FOTOGRAFIA 4.12 – Visão da Ferrovia próxima ao portão de entrada da RB 

 

• Resultados esperados:  

- Impactos negativos causados pela ferrovia reduzidos. 

- Vegetação da faixa de servidão mantida controlada. 

- Ferrovia funcionando como aceiro. 

- Probabilidade de acidentes ferroviários reduzida. 

- Passagens para fauna implementadas. 

- Velocidade máxima de trens controlada. 

- Sistema de sinalização implantado. 

- Leito da ferrovia mantido em bom estado de conservação. 

- Recursos naturais presentes na RB mais protegidos. 

- Atividades de manutenção da linha férrea controladas. 

- Plano de emergência e contingência implantado. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de acidentes ferroviários no entorno da RB. 

- Número de autos de infração lavrados na área. 

- Número de dormentes e grampos em bom estado de conservação. 

- Número de obras de arte de segurança e drenagem, em bom estado de 
conservação. 

- Número de animais atropelados por mês. 

- Número de incêndios ocorridos na faixa marginal da ferrovia por mês. 

- Número de equipes de manutenção da faixa da ferrovia circulando por mês. 
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- Número de placas de sinalização implantadas. 

 

Atividades, subatividades e normas: 

Ações de Pesquisa e Monitoramento 

1. Realizar estudos sobre os impactos causados por vibrações, ruídos e atropelamento 
sobre a fauna e fragmentação sobre a fauna e vegetação. 

2. Solicitar ao órgão gestor da ferrovia projeto específico de pesquisa sobre a definição 
das áreas mais adequadas para a instalação das passagens para proteção da fauna. 

3. Implantar um programa de monitoramento sobre o atropelamento da fauna silvestre  
na ferrovia no trecho que interfere com a RB. 

4. Implantar um programa de monitoramento dos incêndios que ocorrem ao longo da 
ferrovia no trecho que interfere com a RB. 

5. Implantar um programa de monitoramento dos acidentes ferroviários que ocorrem no 
entorno da RB. 

Ações de Proteção e Manejo 

6. Fiscalizar o uso de técnicas e procedimentos que coloquem em risco a integridade da 
UC.  

Norma(s) específica(s): 

 Não será permitido o uso de capina química para a manutenção e limpeza da faixa 
de servidão da ferrovia, devendo a mesma ser realizada manualmente, pelo menos 
duas vezes ao ano. 

 O uso de equipamentos que possam provocar incêndios, tais como maçaricos e 
máquinas de soldar, só poderão ser usados com autorização prévia da RB, e em 
dias que, comprovadamente, as condições climáticas não favoreçam a ocorrência 
de incêndios.  

 Não será permitido o descarte de dormentes inservíveis na faixa de domínio da 
ferrovia. 

7. As atividades de manutenção do sistema de drenagem na faixa de domínio da ferrovia 
no percurso que corta a RB, deverão ser previamente avaliadas e autorizadas pela 
RB. 

Ações de Operacionalização 

8. Exigir da instituição responsável pela ferrovia adoção imediata de medidas de 
segurança. 

Norma(s) Específica(s): 

 Acompanhamento da composição por equipe especializada em segurança e 
prevenção de acidentes. 

 Controle da velocidade do trem, no trecho em que a Ferrovia atravessa a RB. 
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 Manutenção e conservação da linha férrea segundo padrões de qualidade 
máxima. 

 Estabelecimento de procedimentos de qualidade com os maquinistas, auxiliares e 
demais funcionários atuantes no entorno da RB. 

 Estabelecer e notificar à administração da RB e demais autoridades locais sobre 
os horários de passagem do trem, assim como a natureza dos produtos 
transportados. 

9. Exigir a elaboração de Projeto de análise de riscos e a implementação de um plano de 
emergência e contingência. 

10. Acompanhar o processo de licenciamento da ferrovia junto à Diretoria de 
Licenciamento do IBAMA, assim como fazer gestões para que a RB seja contemplada 
com os recursos oriundos de medida compensatória correspondente. 

11. Exigir da instituição responsável pela ferrovia o cumprimento da legislação específica 
sobre o transporte de cargas perigosas. 

12. Cobrar da empresa responsável pela ferrovia informação da realização de atividades 
de inspeção de rotina, de manutenção e limpeza, na faixa que atravessa a área da 
UC, para o devido controle e fiscalização. 

Norma(s) específica(s): 

 O acesso à ferrovia só será permitido a funcionários da empresa responsável, 
devidamente credenciados e com o conhecimento da RB.  

Ações de Conscientização e Educação Ambiental 

13. Elaborar e implantar atividades de Conscientização e Educação Ambiental específico  
para os funcionários que atuam na operação e manutenção da ferrovia no trecho do 
entorno da RB.  

 

AEE Subestações de energia elétrica 

A AEE Subestação de Furnas está localizada a cerca de 600 metros do limite leste da RB. 
Situa-se ao norte da faixa de servidão da Rodovia BR101 e ao sul da faixa de domínio da LT 
de Furnas e da faixa de domínio dos Dutos. A entrada para a subestação fica nas 
coordenadas 806833 e 7516821. 

A AEE Subestação da Ampla situa-se na localidade de Rocha Leão, ao norte da Rodovia 
BR-101, na altura da entrada principal de Rocha Leão e a cerca de 350 metros do limite da 
RB, nas coordenadas 807904 e 7517283.  

As duas subestações estão a cerca de 1 Km de distância uma da outra. 

• Resultados esperados: 

- Impactos negativos causados pelas Subestações reduzidos. 

- Recursos naturais presentes na RB protegidos. 

- Atividades decorrentes da presença das Subestações controladas. 
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- Planos de emergência e contingência implantados. 

- Cronogramas de funcionamento disponibilizados para a RB. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de autos de infração lavrados na área por mês. 

- Número de pontos de erosão e alagamento existentes ao redor das subestações. 

- Metros de aceiros construídos e mantidos. 

Atividades, sub-atividades e normas: 

Ações de Proteção e Manejo 

1. Fiscalizar o uso de equipamentos, técnicas e procedimentos que coloquem em risco a 
integridade da RB. 

2. Fiscalizar o aparecimento de pontos de erosão e /ou alagamento. 

3. Exigir que as empresas responsáveis pelas subestações de energia elétrica elaborem 
e executem projeto de contenção, armazenamento e descarte de líquidos que escoam 
das subestações. 

Ações de Pesquisa e Monitoramento 

4. Realizar estudos sobre os impactos causados por vibrações e ruídos.  

5. Exigir estudos da presença e o monitoramento do número de indivíduos e espécies de 
anfíbios, mamíferos de pequeno porte e aves presentes na área da Subsestação. 

Ações de Operacionalização  

6. Exigir das instituições responsáveis pelas Subestações adoção imediata de medidas 
de segurança. 

7. Exigir a elaboração de Projeto de análise de riscos e a implementação de um plano de 
emergência e contingência. 

8. Exigir o licenciamento corretivo das Subestações que ainda não o possuem assim 
como fazer gestões para que a RB seja contemplada com os recursos oriundos de 
medida compensatória. 

9. Cobrar das empresas responsáveis pelas subestações informação da realização das 
atividades de operação de rotina, de manutenção e limpeza, para o devido controle e 
fiscalização. 

Norma(s) específica(s): 

 O acesso só será permitido a funcionários da empresa responsável, devidamente 
credenciados e com o conhecimento da RB. 
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AEE Linhas de Transmissão  

Faixa Furnas - Esta AEE começa a cerca de 2,7 Km de distância da bifurcação da Rodovia 
BR 101 com a RJ 168, no município de Macaé, no ponto de coordenadas 817837 e 
7527006. Segue em direção sudoeste, passa pela RB União e continua seguindo em 
direção sudoeste até encontrar o Assentamento Visconde, no município de Casimiro de 
Abreu, no ponto de coordenadas 793858 e 7513217. Atravessa o Assentamento e termina 
nas coordenadas 790872 e 7513016. 

Faixa CMRL: Inicia-se na linha de transmissão de Furnas, a cerca de 190 m de distância da 
faixa de servidão da rodovia BR-101, no ponto de coordenadas 807506 e 7517365. Cruza 
coma a estrada de Furnas 1, no ponto de coordenadas 807254 e 7517207. Segue em linha 
reta, em direção sudoeste, até a subestação de Furnas, nas coordenadas 806587 e 
7517031 

Faixa Ampla Macabu – Rocha Leão: Inicia-se na subestação da Ampla de Rocha Leão, nas 
coordenadas 807856 e 7517317 e segue, em linha reta, em direção noroeste, até o Pico 
Alto. Continua seguindo, em sentido norte, contorna o maciço do Atalaia até as coordenadas 
807030 e 7534213. 

Faixa Ampla – Furnas: Esta faixa faz a ligação entre a subestação de Rocha Leão e a 
subestação de Furnas e situa-se a cerca de 130 metros a oeste da Faixa da Ampla. Inicia-se 
na subestação da Ampla, nas coordenadas 807829 e 7517287 e segue em direção 
sudoeste até a subestação de Furnas nas coordenadas 806607 e 7516981. 

Faixa Ampla Rocha Leão - Araruama: Esta faixa inicia-se na subestação da Ampla de 
Rocha Leão, nas coordenadas 807829 e 7517287 e cruza a estrada da Macuca na altura 
das coordenadas 806909 e 7516024. Segue, em direção sudoeste até encontrar a margem 
do antigo leito do Rio São João, nas coordenadas 795112 e 7523374,  

Faixa Ampla Rocha Leão - Porto do Carro: Inicia-se a leste da RB, na subestação da Ampla 
na localidade de Rocha Leão, nas coordenadas 807952 e 7517356, cruza com a faixa de 
servidão da rodovia BR-101 – entre os pontos de coordenadas 807297 e 7516932 / 807359 
e 7517041. Também cruza com a estrada de Furnas 1 no ponto de coordenadas 807386 e 
7517081. Deste ponto segue em linha reta, em direção sudoeste, até as coordenadas 
804601 e 7510520, próximo à rodovia RJ-162. 

FOTOGRAFIA 4.13 – Linhas de Transmissão elétricas, cruzando a Rodovia BR-101, 
sobre a entrada da RB 
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FOTOGRAFIA 4.14 – Linhas de Transmissão de energia elétrica, no entorno da RB 

 

• Resultados esperados: 

- Impactos negativos causados pelas faixas de servidão das LTs, reduzidos. 

- Recursos naturais presentes na RB recuperados e protegidos. 

- Atividades decorrentes da presença das LTs, em especial nos trechos que cortam a 
área da RB controladas. 

- Altura das Torres aumentada. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de autos de infração lavrados na área por mês. 

- Hectares de vegetação sob as linhas recuperados. 

- Número de Torres em bom estado de conservação. 

- Número de torres com altura aumentada. 

- Número de acidentes com aves por mês. 

Atividades, sub-atividades e normas: 

Ações de Proteção e Manejo 

1. Fiscalizar o uso de técnicas, equipamentos e procedimentos que coloquem em risco a 
integridade da RB.  

2. Exigir que as empresas responsáveis pelas LTs adotem técnicas de prevenção e 
combate aos incêndios, incluindo-se os riscos que os procedimentos de combate 
acarretam. 

Norma(s) específica(s): 

 A RB deverá se manifestar sobre as técnicas e procedimentos a serem 
empregados. 
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Ações de Pesquisa e Monitoramento 

3. Exigir das Empresas responsáveis pelas LTs (FURNAS e AMPLA) a realização de 
estudos sobre os impactos causados por vibrações, ruídos e emissão de ondas e 
efeito Doppler, sobre a fauna e a flora em especial na área em que as LTs cruzam a 
área da RB. 

4. Exigir das Empresas responsáveis pelas LTs (FURNAS e AMPLA) a realização de  
estudos sobre os acidentes que ocorrem com aves, em todo o entorno da RB. 

5. Exigir das Empresas responsáveis pelas LTs (FURNAS e AMPLA)  a revisão dos 
projetos originais para estudar alternativas de aumento da altura das torres, de forma a 
permitir que a vegetação de Mata Atlântica se regenere e se estabeleçam corredores 
de biodiversidade, conforme é procedimento de outras empresas de energia e em 
outros locais de Mata Atlântica e/ou em outros ecossistemas florestais. 

Norma(s) específica(s): 

 Esta ação deverá também atender à atual legislação de Proteção da Mata 
Atlântica. 

 Enquanto os estudos estiverem em andamento e não tiver ocorrido a substituição 
das Torres deverá ser exigido, que não seja feito o corte raso e que a vegetação 
seja controloda de forma diferenciada, de acordo com o porte dos indivíduos e da 
espécie vegetal.  

Ações de Operacionalização 

6. Exigir das Empresas responsáveis pelas LTs (FURNAS e AMPLA) adoção imediata de 
medidas de segurança, de forma a diminuir o acesso a pessoas estranhas e ainda no 
que se refere à prevenção de acidentes, inclusive incêndios. 

7. Cobrar das Empresas responsáveis pelas LTs (FURNAS e AMPLA) informação da 
realização de atividades de inspeção de rotina, de manutenção e limpeza, na faixa que 
atravessa a área da UC, para o devido controle e fiscalização. 

Norma(s) específica(s): 

 O acesso às faixas de servidão só será permitido a funcionários das empresas 
responsáveis devidamente credenciados e com o conhecimento da RB.  

8. Exigir das Empresas responsáveis pelas LTs (FURNAS e AMPLA) a adoção de 
técnicas e procedimentos para a manutenção e conservação das estradas de acesso 
ao sistema de transmissão de energia, de acordo com as normas técnicas e legislação 
vigente. 

Norma(s) específica(s): 

 A RB deverá se manifestar sobre as técnicas e procedimentos a serem empregados. 
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AEE Dutos da PETROBRAS 

Esta AEE começa a cerca de 62 metros de distância da divisa entre os municípios de Macaé 
e Rio das Ostras, no ponto de coordenadas 814460 e 7520932. Segue, em direção 
sudoeste, passando a cerca de 780 metros ao norte da localidade de Rocha Leão, passa 
pela RB e continua seguindo, ao sul da LT de Furnas, até encontrar o Assentamento 
Visconde, no ponto de coordenadas 793994 e 7512216. Atravessa o Assentamento até as 
coordenadas 791083 e 7512328. 

• Resultados esperados: 

- Impactos negativos causados pelos Dutos reduzidos. 

- Atividades decorrentes da presença dos Dutos, em especial no trecho que corta a 
área da RB, controladas. 

- Plano de emergência e contingência implantado. 

• Indicadores de desempenho: 

- Número de autos de infração lavrados na área por mês. 

- Número de incêndios na área por mês. 

- Número de acidentes causados pela presença dos dutos por mês  

 

Atividades, sub-atividades e normas: 

Ações de Proteção e Manejo 

1. Fiscalizar o uso de técnicas, equipamentos e procedimentos que coloquem em risco a 
integridade da RB. 

Norma(s) específica(s): 

 Não será permitido o uso de capina química para a manutenção e limpeza da faixa 
de domínio, devendo a mesma ser realizada manualmente e/ou com ferramentas 
adequadas e de baixo impacto. 

2. Exigir, como condicionante do licenciamento de novos dutos, que a empresa/órgão 
responsável estabeleça alternativas tecnológicas que permitam o restabelecimento da 
conexão entre os fragmentos de Mata Atlântica do entorno da RB. 

Norma(s) específica(s): 

 Não poderão ser permitidas novas passagens de infra-estruturas lineares que 
cortem a RB. 

Ações de Operacionalização  

3. Exigir da PETROBRAS a manutenção da faixa de domínio dos dutos, mantendo a 
cobertura por grama, seguindo técnicas compatíveis com os interesses de 
conservação. 

4. Exigir da PETROBRAS que seja instalado um sistema de válvulas de segurança, 
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antes e depois dos limites em que os dutos cortam a RB. 

5. Cobrar da PETROBRAS a informação da realização de atividades de inspeção de 
rotina, de manutenção e limpeza, na faixa que atravessa a área da UC, para o devido 
controle e fiscalização. 

Norma(s) específica(s): 

 O acesso à faixa dos Dutos só será permitido a funcionários da PETROBRAS e de 
empresas terceirizadas, devidamente credenciados e com o conhecimento da RB.  

6. Exigir a elaboração de Projeto de análise de riscos e o Plano de emergência e 
contingência, específicos para o entorno da RB. 

7. Exigir da PETROBRAS a adoção de técnicas e procedimentos para a manutenção e 
conservação das estradas de acesso ao sistema de transmissão de energia, de 
acordo com as normas técnicas e legislação vigente. 

Norma(s) específica(s): 

 A RB deverá se manifestar sobre as técnicas e procedimentos a serem 
empregados. 

 

 – Infra-estrutura de Interesse Municipal 

• Inserção no Zoneamento: Situada no entorno. 

• Descrição geográfica do espaço: Esta AEE abrange duas infra-estruturas de interesse 
municipal, o Aterro Sanitário de Rio das Ostras e a Usina de Separação de Lixo de Vila 
Verde desativada. A primeira está localizada do lado esquerdo da rodovia RJ-162 
(sentido Rio Dourado – Rio das Ostras), a cerca de 1.200 metros do início da estrada da 
Macuca, no trevo da RJ-162 em Vila Verde, nas coordenadas 806870 e 7512466. A 
segunda está localizada do lado direito da rodovia RJ-162 (sentido Rio Dourado – Rio 
das Ostras), a 2.000 metros antes do início da estrada da Macuca, no trevo da RJ-162 
em Vila Verde nas coordenadas  804925 e 7511689. 

• Resultados esperados: 

- Sítio da Usina de Separação de Lixo de Vila Verde descontingenciado. 

- Aterro sanitário de Rio das Ostras operando de acordo com licenciamento.  

• Indicadores de desempenho: 

- Nº de autos de infração lavrados por mês. 

 

Atividades, sub-atividades e normas: 

Ações de Proteção e Manejo 

1. Fiscalizar as atividades desenvolvidas no aterro sanitário de Rio das Ostras. 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007 E4 -152 

2. Exigir a implantação de um projeto de descontigenciamento, incluindo a remediação 
ambiental do sítio da Usina de Separação de Lixo de Vila Verde e sua recuperação. 

3. Exigir a renovação da licença de operação do Aterro Sanitário de Rio das Ostras. 

 AEE Pátio Ferroviário  

• Inserção no zoneamento: situada no entorno. 

• Descrição geográfica do espaço: O Pátio Ferroviário inicia-se no final do ramal 
ferroviário, próximo a sede da RB, que ligava a estação de Rocha Leão à antiga fazenda 
União, nas coordenadas 805258 e 7516804. Segue pela linha de manobra, pelo desvio 
número 2, indo até a antiga garagem do vagão dormitório, nas coordenadas 805273 e 
7517240, localizado próximo a residência funcional número 14. Segue em linha reta até 
o ponto de coordenadas 805238 e 7517147, onde era feita a descarga de minério da 
Álcalis. Deste ponto segue pelo leito do desvio número 3 indo até o ponto inicial. 

• Resultados esperados: 

- Pátio ferroviário incorporado ao patrimônio do ICMBio. 

- Laboratório Integrado de Recuperação de Áreas Degradadas implantado. 

- Viveiro de mudas nativas implantado e funcionando.  

- Área do Pátio funcionando como Centro de Referência em Restauração de Mata 
Atlântica. 

- Integração entre RB e comunidade local consolidada. 

- Área do Pátio contribuindo para desenvolvimento regional em base sustentável. 

- Área do Pátio considerado Centro de Referência em Restauração da Mata Atlântica. 

• Indicadores de desempenho: 

- Área (ha) do pátio incorporado ao patrimônio do ICMBio. 

- Área (m2) do Laboratório construído. 

- Número de mudas produzidas por ano. 

- Número de pessoas das comunidades locais capacitadas em Restauração de Áreas 
Degradadas por ano. 

- Número de pessoas das comunidades locais beneficiadas por ano. 

- Área (ha) de Mata Atlântica restaurada. 

 

Atividades, sub-atividades e normas: 

Ações de Operacionalização 

1. Fazer gestões para a incorporação da área do pátio ferroviário ao patrimônio do 
ICMBio. 
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Norma(s) específica(s): 

 Após a incorporação da área do pátio ferroviário ao patrimônio do ICMBio deverão 
ser feitas gestões para que seu gerenciamento passe para a administração da RB. 

2. Elaborar e implantar projeto para construção do viveiro para produção de mudas de 
espécies nativas da Mata Atlântica. 

Norma(s) específica(s): 

 Para o funcionamento do viveiro deverá ser dada preferência à mão-de-obra local. 

 Os recursos para a construção das instalações e manutenção deverão estar 
previstas no orçamento anual da RB. 

3. Elaborar e implantar projeto para contrução do Laboratório Integrado de Recuperação 
de Áreas Degradadas. 

Norma(s) específica(s): 

 Os recursos para a construção da edificação, instalação de mobiliário e 
equipamentos deverão ser obtidos através de convênios, editais lançados por 
órgãos de fomento à pesquisa ou compensação ambiental. 

Ações de Pesquisa e Monitoramento 

4. Apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa específicos sobre: 

- restauração florestal e recuperação de áreas degradadas 

- produção de mudas e plântulas a partir de tecidos vegetais 

- coleta, armazenamento e germinação de sementes 

Norma(s) específica(s): 

 Os projetos de pesquisas deverão ser elaborados por instituições de pesquisa 
parceiras. 

 Os recursos para o desenvolvimento dos projetos deverão ser provenientes de 
convênios, editais lançados por órgãos de fomento à pesquisa ou compensação 
ambiental. 

5. Incentivar e apoiar programas de pesquisa-ação junto às comunidades de assentados, 
com vistas ao desenvolvimento de atividades agrícolas ambientalmente sustentáveis e 
compatíveis com a preservação da biodiversidade no entorno da RB. 

6. Apoiar e incentivar iniciativas de aumento da conectividade entre os fragmentos 
existentes na área dos assentamentos e a RB. 

 

Ações de Conscientização e Educação Ambiental 

7. Elaborar projeto para divulgação das atividades desenvolvidas pelo Centro de 
Referência em Restauração da Mata Atlântica. 

Norma(s) específica(s): 
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 O material de divulgação deverá fazer uso das mídias disponíveis na região da UC 

 As instituições parceiras envolvidas nas atividades do Centro de Referência em 
Restauração de Mata Atlântica deverão contribuir para a divulgação do mesmo. 

 As atividades do Centro deverão constar nos materiais de divulgação da RB. 

Ações de Alternativas de Desenvolvimento 

8. Estabelecer parcerias para o desenvolvimento das atividades previstas nesta área. 

Norma(s) específica(s): 

 As parcerias deverão ser estabelecidas com instituições que se dedicam à 
pesquisa e extensão, como: universidades, prefeituras e outros setores 
organizados da sociedade civil. 

9. Desenvolver projeto para identificação de cadeias produtivas locais passiveis de 
serem incorporadas a programas de desenvolvimento territorial de base 
conservacionista. 

Norma(s) específica(s): 

 As comunidades locais deverão ser mobilizadas e incentivadas a participar de 
reuniões, seminários e oficinas de planejamento participativos para possibilitar a 
identificação das possíveis cadeias produtivas geradoras de renda. 

10. Apoiar parcerias com lideranças locais para a implantação de programas de 
desenvolvimento local sustentado. 

10.1. Apoiar iniciativas para produção de sementes e mudas de espécies nativas. 

10.2. Apoiar iniciativas para treinamento em práticas de reflorestamento. 

10.3. Apoiar iniciativas para produção e comercialização de produtos de agricultura 
ecológica 

10.4. Apoiar iniciativas de produção e comercialização de produtos artesanais 
diversos. 

11. Estabelecer parcerias para o desenvolvimento de Programa de Treinamento e 
Capacitação em Práticas Agroecológicas. 

12. Estabelecer parcerias para implementação de viveiros de mudas nativas a partir dos 
fragmentos florestais existentes no entorno da RB. 

13. Identificar as expectativas da comunidade em relação aos treinamentos propostos pelo 
Centro de Referência. 

Norma(s) específica(s): 

 Os treinamentos deverão ser realizados através de cursos de capacitação 
pertinentes oferecidos pelo Centro de Referência em Restauração da Mata 
Atlântica, tais como: aprimoramento da produção de mudas, adubação orgânica e 
conservação do solo, produção de plantas de interesse econômico, liderança e 
cidadania, cooperativismo. 
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 Estes cursos deverão atender às necessidades verificadas nas cadeias produtivas 
locais identificadas. 

14. Elaborar e implantar projeto para formação e capacitação das comunidades locais em 
base conservacionista. 

15. Fortalecer os projetos já existentes nas comunidades locais em base sustentáveis. 

16. Apoiar as comunidades locais na captação de recursos para projetos ambientalmente 
sustentáveis. 

16.1. Apoiar e incentivar as comunidades locais na agregação de valor aos seus 
produtos. 

16.2. Apoiar as comunidades locais no processo de obtenção de certificação verde 
nos seus produtos. 

Norma(s) específica(s): 

 Esta atividade deverá ser fomentada através de parcerias institucionais. 
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QUADRO 4.15 – Enquadramento das Áreas Estratégicas por Programas  

Áreas Estratégicas Internas 

Proteção e Manejo Operacionalização Conscientização e Educação Ambiental Pesquisa e monitoramento 
 

AEI Pólo Difusor de Gestão e Conservação de Biodiversidade da Mata Atlântica 

 1. Reformular desenvolver e implantar projeto específico 
para sinalização interpretativa da Trilha do Pilão, com 
três objetivos principais: a informação, a orientação e a 
educação do público beneficiado. 

1.1. Manter em bom estado de conservação as placas e 
painéis instalados na Trilha interpretativa 

2. Garantir a manutenção da Trilha do Pilão e implantar 
em locais estreitos e íngremes corrimãos e guarda 
corpo para a proteção dos usuários, implantar placas de 
orientação, passarelas em áreas alagadas, reformar 
pontes e implantar uma ponte suspensa sobre a mata. 

2.1. Desenvolver projeto específico para determinação 
da capacidade de suporte e carga da trilha, após a sua 
reformulação. 

2.2. Identificar os locais que necessitam da implantação 
de corrimãos, guarda corpos e passarelas. 

2.3. Desenvolver projeto específico para a implantação 
de uma ponte suspensa sobre a mata. 

3. Equipar o Centro de Vivência de forma a atingir seus 
objetivos. 

3.1. Adquirir os equipamentos necessários às atividades 
a serem desenvolvidas no Centro de Vivência, conforme 
QUADRO Erro! Vínculo não válido..  

3.2. Adaptar os banheiros para portadores de 
necessidades especiais. 

3.3. Construir quiosque de madeira com cobertura de 
sapê ou similar na área externa do Centro. 

8. Implementar as atividades, previstas no Subprograma 
de Formação Continuada de Multiplicadores no PGMA. 

8.1. Desenvolver projeto específico para a 
implementação de um programa de formação 
continuada de multiplicadores em educação ambiental. 

8.2. Elaborar um regimento interno para o 
funcionamento PGMA. 

9. Implementar as atividades, previstas no Programa de 
Conscientização e Educação Ambiental da RB, para o 
Centro de Vivência e Trilha do Pilão. 

10. Implementar o Núcleo de Conscientização e 
Educação Ambiental da RB no Centro Educativo. 

11. Desenvolver projeto específico de exposição 
itinerante. 

12. Desenvolver projeto específico de exposição 
permanente para o Centro Educativo. 

6. Elaborar e desenvolver projeto de acompanhamento 
do uso da Trilha do Pilão. 

6.1. Prever e elaborar instrumentos avaliativos 
adequados aos diferentes usuários da Trilha do Pilão. 

6.2. Ao final de cada visita será entregue aos usuários 
um instrumento de avaliação adequado ao grupo, (como 
por exemplo, um questionário), visando o conhecimento 
de sua opinião sobre a experiência vivenciada durante a 
visita à Trilha do Pilão. 

6.3. Organizar e analisar, estatisticamente, as 
informações obtidas através dos instrumentos de 
avaliação empregados. 

6.4. Elaborar relatórios mensais sobre a efetividade das 
atividades desenvolvidas na Trilha do Pilão. 

6.5. Criar, na RB, um acervo de informações referentes 
às pesquisas realizadas sobre o uso da Trilha do Pilão. 

6.6. Criar um banco de dados com as informações 
recolhidas. 

6.7. Incentivar o desenvolvimento de pesquisas na 
Trilha Interpretativa visando agregar novas informações 
à sua interpretação. 

6.8. Monitorar e analisar o uso da Trilha, tendo como 
base sua capacidade de carga e suporte. 

7. Elaborar e desenvolver projeto de acompanhamento 
do uso do PGMA 

7.1. Prever e elaborar instrumentos avaliativos 
adequados aos diferentes usuários do PGMA. 
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Áreas Estratégicas Internas 

Proteção e Manejo Operacionalização Conscientização e Educação Ambiental Pesquisa e monitoramento 
 

4. Desenvolver e implantar projeto específico para a 
reforma da antiga serraria da RFFSA para instalação do 
Centro Educativo da RB. 

5. Desenvolver e implantar projeto específico para a 
reforma das antigas casas da RFFSA de nº 02 a 10, 
para integrar ao PGMA como alojamento. 

7.2. Organizar e analisar, estatisticamente, as 
informações obtidas dos instrumentos de avaliação 
empregados. 

7.3. Elaborar relatórios mensais sobre a efetividade das 
atividades desenvolvidas no PGMA. 

7.4. Criar, na RB, um banco de dados com as 
informações referentes às pesquisas realizadas sobre o 
uso do PGMA. 

AEI Eucaliptos 

1. Estabelecer parcerias com vistas à elaboração e 
implementação do Projeto de Manejo das áreas de 
eucaliptos existentes na RB, incluindo a recomposição 
da vegetação nativa. 

 4. Elaborar e desenvolver projeto específico para 
esclarecimento, das comunidades de entorno e usuários 
da BR-101, sobre a necessidade e importância do 
manejo dos eucaliptos para o cumprimento dos 
objetivos da RB. 

2. Elaborar e desenvolver projeto específico de 
monitoramento das áreas manejadas e recuperadas 
para avaliar a recomposição da vegetação nativa. 

3. Elaborar e desenvolver projeto específico para avaliar 
as técnicas de manejo empregadas. 

AEI Estrada Pico Alto (ROS-004) 

1. Instalar, enquanto o acesso público for permitido 
redutores de velocidade. 

2. Controlar e monitorar o acesso e a circulação de 
veículos pela Estrada Pico Alto, enquanto este for 
permitido. 

3. Implementar medidas de prevenção de incêndio tais 
como abrir e manter aceiros ao longo da estrada, 
enquanto houver acesso público. 

4. Elaborar e implementar rotina de fiscalização nessa 
AEI. 

5. Instalar porteiras com cadeado nos pontos em que a 
estrada adentra a RB, visando seu fechamento 
definitivo. 

6. Retirar as cercas instaladas ao longo da estrada após 

8. Fazer gestão junto às Prefeituras de Macaé e Rio das 
Ostras e junto aos proprietários das fazendas servidas 
pela estrada, para a eliminação do acesso público ao 
trecho da mesma no interior da RB. 

8.1. Desenvolver projeto específico, em parceria com os 
envolvidos, para a realocação da estrada na Fazenda 
Três Marias. 

9. Instalar uma porteira em cada extremidade da 
estrada, após sua realocação. 

10. Sinalizar adequadamente a área com placas 
educativas, indicativas, e de advertência. 
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Áreas Estratégicas Internas 

Proteção e Manejo Operacionalização Conscientização e Educação Ambiental Pesquisa e monitoramento 
 

seu fechamento definitivo. 

7. Monitorar e controlar a possível expansão das áreas 
afetadas por espécies invasoras. 

AEI Estrada da Macuca (ROS – 001) 

1. Controlar e monitorar o acesso e a circulação de 
veículos e pessoas pela estrada da Macuca. 

2. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Rio das 
Ostras para implantar redutores de velocidade. 

3. Implementar medidas de prevenção de incêndio, 
dentre elas abrir e manter aceiros ao longo da estrada. 

4. Elaborar e implementar rotina de fiscalização na área. 

5. Monitorar a expansão das áreas afetadas por 
espécies invasoras. 

6. Instalar duas guaritas com cancelas nos acessos ao 
interior da RB situadas nos seguintes pontos: Guarita da 
Macuca norte nas coordenadas 807089 e 7516309 e 
Guarita da Macuca sul nas coordenadas 806187 e 
7514907. 

7. Sinalizar adequadamente a área com placas 
educativas, indicativas, e de advertência. 

8. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Rio das 
Ostras para a conservação e manutenção periódica da 
estrada, visando mantê-la em bom estado de 
conservação e evitar a ocorrência de incêndios e 
acidentes. 

9. Elaborar projeto de circulação de fauna e implantá-lo 
em parceria com a Prefeitura de Rio das Ostras. 

  

AEI Rodovia RJ-162 

1. Controlar a circulação e a velocidade de veículos pela 
Rodovia RJ-162. 

2. Implementar medidas de prevenção de incêndio, 
dentre elas abrir e manter aceiros ao longo da estrada. 

3. Sinalizar adequadamente a área com placas 
educativas, indicativas, e de advertência.  

4. Estabelecer parceria com a DER/RJ para a 
conservação e manutenção periódica da estrada, 
visando mantê-la em bom estado de conservação e 
evitar a ocorrência de incêndios e acidentes. 

5. Estabelecer parceria com a DER/RJ para implantar 
redutores de velocidade e passagem para a fauna. 

  

AEI Torre de observação incêndios 

 1. Elaboração e implementação de projeto especifico 
para a instalação de energia elétrica na torre de 
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Áreas Estratégicas Internas 

Proteção e Manejo Operacionalização Conscientização e Educação Ambiental Pesquisa e monitoramento 
 

observação de incêndios. 

2. Manter a torre e a área adjacente, assim como o 
acesso, em perfeito estado de conservação e uso. 

3. Manter os procedimentos de segurança, inclusive o 
uso de EPI, quando da operação da torre. 

 

Áreas Estratégicas Externas 

Proteção e Manejo Integração Externa Operacionalização Conscientização e Educação 
Ambiental Pesquisa e monitoramento Alternativas de 

Desenvolvimento 
 

AEE Gleba Três Marias 

  1. Fazer gestões junto ao ICMBio 
para a incorporação da área da 
Gleba aos limites da RB. 

2. Elaborar e executar projeto 
específico para a recuperação da 
sua vegetação original. 

   

AEE Fazenda Três Marias 

2. Estabelecer parcerias com os 
produtores na área de 
assentamento, para implantação de 
práticas agrossilviculturais. 

3. Estabelecer parcerias para 
desenvolvimento de programas de 
treinamento e capacitação em 
práticas agroecológicas. 

4. Fiscalizar as atividades 
desenvolvidas dentro dos 
lotes/sítios, nos limites da lei. 

6. Incluir representantes do 
Assentamento e do INCRA no 
Conselho Consultivo da RB. 

7. Participar rotineiramente das 
reuniões no Assentamento. 

8. Promover integração das políticas 
setoriais agrária e ambiental, na 
área. 

1. Exigir o cumprimento da 
legislação ambiental para o 
licenciamento do assentamento. 

9. Elaborar e desenvolver projetos 
de Educação Ambiental na área de 
assentamento, com temas 
específicos locais. 

 10. Estabelecer parcerias com 
lideranças e/ou associação e/ou 
cooperativa de produtores rurais do 
assentamento para implantação de 
programas de desenvolvimento local 
sustentável. 

11. Incentivar e apoiar programas de 
pesquisa-ação junto à comunidade 
de assentados, com vistas ao 
desenvolvimento de atividades 
agrícolas ambientalmente 
sustentáveis e compatíveis com a 
preservação da biodiversidade no 
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Áreas Estratégicas Externas 

Proteção e Manejo Integração Externa Operacionalização Conscientização e Educação 
Ambiental Pesquisa e monitoramento Alternativas de 

Desenvolvimento 
 

5. Fazer gestão para que a área da 
Reserva Legal seja delimitada, 
cercada e implementadas ações 
para recuperação de sua vegetação 
original. 

entorno da RB. 

AEE Núcleos Urbanos do Entorno 

1. Fiscalizar e coibir o exercício 
ilegal de atividades degradadoras do 
meio ambiente. 

2. Fazer gestão junto às Prefeituras 
de Macaé, Rio das Ostras e 
Casimiro de Abreu, para que seja 
implantado o saneamento básico 
adequado, envolvendo o 
fornecimento de água, o 
esgotamento sanitário e a 
disposição final do lixo produzido na 
área estratégica. 

7. Participar ativamente dos eventos 
programados nas comunidades. 

8. Incentivar a organização das 
comunidades. 

9. Incentivar que as instituições da 
sociedade civil legalmente instituídas 
nas localidades participem do 
Conselho Consultivo da RB. 

10. Fazer gestão junto às Prefeituras 
Municipais de Macaé, Rio das 
Ostras e Casimiro de Abreu, para 
efetiva participação da RB na 
execução de políticas urbanas nas 
localidades. 

 3. Realizar atividades de 
Conscientização e Educação 
Ambiental com vistas ao uso e 
conservação de recursos naturais. 

4. Promover eventos junto aos 
moradores e ocupantes da área 
sobre a produção, separação, 
reaproveitamento, reciclagem e 
descarte adequado do lixo 
doméstico. 

5. Promover eventos nos núcleos 
urbanos que levem a comunidade a 
conhecer a importância da 
conservação e proteção dos 
recursos hídricos existentes na 
região da RB, incentivando-a a 
participar das atividades 
desenvolvidas pela RB. 

6. Promover junto à população 
escolar atividades / eventos sobre o 
ambiente local e as relações de 
interdependência que existem entre 
o homem, os demais seres vivos e 
os recursos naturais. 

 11. Identificar e incentivar atividades 
de desenvolvimento sustentável nas 
localidades. 

12. Incentivar e apoiar a capacitação 
das comunidades nas atividades 
voltadas para o desenvolvimento 
sustentável. 

13. Apoiar outras ações nas 
comunidades que visem o 
desenvolvimento sustentável. 

AEE Morro do Cangulo 

1. Fiscalizar e coibir o exercício 
ilegal de atividades de caça, coleta 
de recursos naturais, geração de lixo 
e circulação de pessoas não 
autorizadas no local. 

 6. Fazer gestão junto a EMBRATEL 
para que seja oficializada a 
instalação da repetidora do sistema 
de comunicação da RB em sua 
ERB. 

5. Realizar atividades de Educação 
Ambiental, com vistas às práticas 
ambientais corretas por parte das 
empresas concessionárias e 
prestadoras de serviços. 
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2. Fazer gestão para que as 
empresas responsáveis pelas ERBs 
contratem vigilância para o local. 

3. Dar prosseguimento aos estudos, 
referentes as possíveis causas da 
mortandade da vegetação, 
apontados pelo relatório produzido 
pela COPPE / UFRJ, constante do 
proc. Nº 02022.006320/2003-00. 

4. Implantar câmera digital 
compondo o sistema de vigilância de 
incêndios da RB. 

7. Fazer levantamento dos 
licenciamentos ambientais das 
ERBs. 

8. Exigir o licenciamento corretivo 
das ERBs que ainda não o 
possuem. 

Infraestrutura de Interesse Nacional – AEE BR-101 

1. Promover ações junto ao DNIT 
para acompanhar o projeto e exigir a 
mitigação e a compensação de 
impactos negativos resultantes da 
duplicação da BR-101, quando da 
sua realização. 

2. Exigir, como condicionante do 
licenciamento da duplicação da BR-
101, um estudo específico e sua 
implementação de alternativa 
tecnológica que permita o 
restabelecimento da conexão entre 
os fragmentos de Mata Atlântica da 
área da RB. 

3. Exigir do órgão gestor da BR-101 
a limpeza e a manutenção freqüente 
da faixa de servidão junto às 
margens da rodovia. 

4. Solicitar do órgão gestor da BR-
101 a instalação de alternativas de 
passagem para fauna na rodovia 
BR-101, ao longo do percurso que 
corta a RB. 

 18. Exigir junto ao órgão gestor da 
BR-101 um estudo específico e sua 
implementação para a instalação de 
redutores de velocidade eletrônicos 
na rodovia BR-101, no trecho que 
interfere com a RB. 

19. Solicitar ao órgão gestor da BR-
101, que caso ocorra a implantação 
do projeto de duplicação seja 
mantido o trevo de acesso à sede da 
RB, pelo menos nos mesmos 
padrões do atual, construindo uma 
alternativa que permita a entrada de 
veículos de modo seguro, em 
qualquer dos sentidos da Rodovia 
BR-101. 

20. Exigir ao DNIT, a elaboração e 
implantação de um Plano de 
emergência e contingência para a 
BR-101, no entorno da RB. 

21. Elaborar e implantar um 
Programa de Conscientização e 
Educação Ambiental específico 
para os usuários da rodovia.  

22. Elaborar e implantar atividades 
de Conscientização e Educação 
Ambiental específico  para os 
funcionários que atuam na operação 
e manutenção da rodovia no trecho 
do entorno da RB. 

12. Solicitar ao órgão gestor da BR-
101 projeto específico de pesquisa 
sobre a definição das áreas mais 
adequadas para a instalação das 
passagens para proteção da fauna. 

13. Exigir do órgão gestor da BR-
101 um estudo específico dos 
impactos sobre a RB causados pela 
emissão de gases e pelo barulho 
produzidos pelos veículos que 
transitam pela rodovia. 

14. Implantar um programa de 
monitoramento sobre o 
atropelamento da fauna silvestre  na 
BR-101, no trecho que interfere com 
a RB. 

15. Implantar um programa de 
monitoramento dos incêndios que 
ocorrem ao longo da BR-101, no 
trecho que interfere com a RB. 

16. Implantar um programa de 
monitoramento dos acidentes 
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5. Exigir a colocação de placas de 
sinalização informativas, educativas 
e de advertência, relacionadas ao 
meio ambiente, ao longo da rodovia 
BR-101. 

6. Fiscalizar o uso de técnicas e 
procedimentos que coloquem em 
risco a integridade da RB, tais como 
queimadas, uso de maquinaria 
pesada e descarte do lixo produzido. 

7. Fazer gestões para garantir a 
manutenção dos aceiros ao longo da 
BR-101, no trecho que interfere com 
a RB. 

8. Exigir um estudo específico e sua 
implementação de alternativa 
tecnológica para captação e 
contenção de combustíveis e demais 
produtos químicos que possam ser 
derramados na rodovia, no trecho 
que interfere com a RB. 

9. Exigir que o órgão gestor da BR-
101 disponibilize serviços 
veterinários constante e 
especializado para tratamento e 
recuperação de animais silvestres 
atropelados. 

10. Estabelecer parceria com a 
Polícia Rodoviária Federal para 
fiscalização, por radar móvel, da 
velocidade dos veículos que 
trafegam na BR-101, no trecho que 
interfere com a RB.  

11. Estabelecer parceria com a 
Polícia Rodoviária Federal para 
fiscalização do transporte de 
produtos e sub-produtos da fauna e 
flora silvestres na BR-101. 

rodoviários que ocorrem na BR-101, 
no trecho que interfere com a RB. 

17. Exigir do órgão gestor da BR-
101 a implantação de um sistema de 
monitoramento remoto, por câmeras, 
na rodovia, no trecho que interfere 
com a RB. 
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Infraestrutura de Interesse Nacional – AEE Ferrovia 

6. Fiscalizar o uso de técnicas e 
procedimentos que coloquem em 
risco a integridade da UC.  

7. As atividades de manutenção do 
sistema de drenagem na faixa de 
domínio da ferrovia no percurso que 
corta a RB, deverão ser previamente 
avaliadas e autorizadas pela RB. 

 8. Exigir da instituição responsável 
pela ferrovia adoção imediata de 
medidas de segurança. 

9. Exigir a elaboração de Projeto de 
análise de riscos e a implementação 
de um plano de emergência e 
contingência. 

10. Acompanhar o processo de 
licenciamento da ferrovia junto à 
Diretoria de Licenciamento do 
IBAMA, assim como fazer gestões 
para que a RB seja contemplada 
com os recursos oriundos de medida 
compensatória correspondente. 

11. Exigir da instituição responsável 
pela ferrovia o cumprimento da 
legislação específica sobre o 
transporte de cargas perigosas. 

12. Cobrar da empresa responsável 
pela ferrovia informação da 
realização de atividades de inspeção 
de rotina, de manutenção e limpeza, 
na faixa que atravessa a área da 
UC, para o devido controle e 
fiscalização. 

13. Elaborar e implantar atividades 
de Conscientização e Educação 
Ambiental específico  para os 
funcionários que atuam na operação 
e manutenção da ferrovia no trecho 
do entorno da RB. 

1. Realizar estudos sobre os 
impactos causados por vibrações, 
ruídos e atropelamento sobre a 
fauna e fragmentação sobre a fauna 
e vegetação. 

2. Solicitar ao órgão gestor da 
ferrovia projeto específico de 
pesquisa sobre a definição das 
áreas mais adequadas para a 
instalação das passagens para 
proteção da fauna. 

3. Implantar um programa de 
monitoramento sobre o 
atropelamento da fauna silvestre  na 
ferrovia no trecho que interfere com 
a RB. 

4. Implantar um programa de 
monitoramento dos incêndios que 
ocorrem ao longo da ferrovia no 
trecho que interfere com a RB. 

5. Implantar um programa de 
monitoramento dos acidentes 
ferroviários que ocorrem no entorno 
da RB. 

 

Infraestrutura de Interesse Nacional – AEE Subestações de energia elétrica 

1. Fiscalizar o uso de equipamentos, 
técnicas e procedimentos que 
coloquem em risco a integridade da 
RB. 

2. Fiscalizar o aparecimento de 
pontos de erosão e /ou alagamento. 

 6. Exigir das instituições 
responsáveis pelas Subestações 
adoção imediata de medidas de 
segurança. 

7. Exigir a elaboração de Projeto de 
análise de riscos e a implementação 
de um plano de emergência e 

 4. Realizar estudos sobre os 
impactos causados por vibrações e 
ruídos  

5. Exigir estudos da presença e o 
monitoramento do número de 
indivíduos e espécies de anfíbios, 
mamíferos de pequeno porte e aves 

 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007 E4 - 164 

Áreas Estratégicas Externas 

Proteção e Manejo Integração Externa Operacionalização Conscientização e Educação 
Ambiental Pesquisa e monitoramento Alternativas de 

Desenvolvimento 
 

3. Exigir que as empresas 
responsáveis pelas subestações de 
energia elétrica elaborem e 
executem projeto de contenção, 
armazenamento e descarte de 
líquidos que escoam das 
subestações. 

contingência. 

8. Exigir o licenciamento corretivo 
das Subestações que ainda não o 
possuem assim como fazer gestões 
para que a RB seja contemplada 
com os recursos oriundos de medida 
compensatória. 

9. Cobrar das empresas 
responsáveis pelas subestações 
informação da realização das 
atividades de operação de rotina, de 
manutenção e limpeza, para o 
devido controle e fiscalização. 

presentes na área da Subsestação. 

Infraestrutura de Interesse Nacional – AEE Linhas de Transmissão 

1. Fiscalizar o uso de técnicas, 
equipamentos e procedimentos que 
coloquem em risco a integridade da 
RB.  

2. Exigir que as empresas 
responsáveis pelas LTs adotem 
técnicas de prevenção e combate 
aos incêndios, incluindo-se os riscos 
que os procedimentos de combate 
acarretam. 

 6. Exigir das Empresas responsáveis 
pelas LTs (FURNAS e AMPLA) 
adoção imediata de medidas de 
segurança, de forma a diminuir o 
acesso a pessoas estranhas e ainda 
no que se refere à prevenção de 
acidentes, inclusive incêndios. 

7. Cobrar das Empresas 
responsáveis pelas LTs (FURNAS e 
AMPLA) informação da realização 
de atividades de inspeção de rotina, 
de manutenção e limpeza, na faixa 
que atravessa a área da UC, para o 
devido controle e fiscalização. 

8. Exigir das Empresas responsáveis 
pelas LTs (FURNAS e AMPLA) a 
adoção de técnicas e procedimentos 
para a manutenção e conservação 
das estradas de acesso ao sistema 
de transmissão de energia, de 
acordo com as normas técnicas e 
legislação vigente. 

 3. Exigir das Empresas responsáveis 
pelas LTs (FURNAS e AMPLA) a 
realização de estudos sobre os 
impactos causados por vibrações, 
ruídos e emissão de ondas e efeito 
Doppler, sobre a fauna e a flora em 
especial na área em que as LTs 
cruzam a área da RB. 

4. Exigir das Empresas responsáveis 
pelas LTs (FURNAS e AMPLA) a 
realização de  estudos sobre os 
acidentes que ocorrem com aves, 
em toda o entorno da RB. 

5. Exigir das Empresas responsáveis 
pelas LTs (FURNAS e AMPLA)  a 
revisão dos projetos originais para 
estudar alternativas de aumento da 
altura das torres, de forma a permitir 
que a vegetação de Mata Atlântica 
se regenere e se estabeleçam 
corredores de biodiversidade, 
conforme é procedimento de outras 
empresas de energia e em outros 
locais de Mata Atlântica e/ou em 
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outros ecossistemas florestais. 

Infraestrutura de Interesse Nacional – Dutos da PETROBRAS 

1. Fiscalizar o uso de técnicas, 
equipamentos e procedimentos que 
coloquem em risco a integridade da 
RB. 

2. Exigir, como condicionante do 
licenciamento de novos dutos, que a 
empresa/órgão responsável 
estabeleça alternativas tecnológicas 
que permitam o restabelecimento da 
conexão entre os fragmentos de 
Mata Atlântica do entorno da RB. 

 3. Exigir da PETROBRAS a 
manutenção da faixa de servidão 
dos dutos, mantendo a cobertura por 
grama, seguindo técnicas 
compatíveis com os interesses de 
conservação. 

4. Exigir da PETROBRAS que seja 
instalado um sistema de válvulas de 
segurança, antes e depois dos 
limites em que os dutos cortam a 
RB. 

5. Cobrar da PETROBRAS a 
informação da realização de 
atividades de inspeção de rotina, de 
manutenção e limpeza, na faixa que 
atravessa a área da UC, para o 
devido controle e fiscalização. 

6. Exigir a elaboração de Projeto de 
análise de riscos e o Plano de 
emergência e contingência, 
específicos para o entorno da RB. 

7. Exigir da PETROBRAS a adoção 
de técnicas e procedimentos para a 
manutenção e conservação das 
estradas de acesso ao sistema de 
transmissão de energia, de acordo 
com as normas técnicas e legislação 
vigente. 

   

Infraestrutura de Interesse Municipal 

1. Fiscalizar as atividades 
desenvolvidas no aterro sanitário de 
Rio das Ostras. 
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2. Exigir a implantação de um 
projeto de descontigenciamento, 
incluindo a remediação ambiental do 
sítio da Usina de Separação de Lixo 
de Vila Verde e sua recuperação. 

3. Exigir a renovação da licença de 
operação do Aterro Sanitário de Rio 
das Ostras. 

AEE Pátio Ferroviário 

  1. Fazer gestões para a 
incorporação da área do pátio 
ferroviário ao patrimônio do ICMBio. 

2. Elaborar e implantar projeto para 
construção do viveiro para produção 
de mudas de espécies nativas da 
Mata Atlântica. 

3. Elaborar e implantar projeto para 
contrução do Laboratório Integrado 
de Recuperação de Áreas 
Degradadas. 

7. Elaborar projeto para divulgação 
das atividades desenvolvidas pelo 
Centro de Referência em 
Restauração da Mata Atlântica. 

4. Apoiar o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa específicos. 

5. Incentivar e apoiar programas de 
pesquisa-ação junto às 
comunidades de assentados, com 
vistas ao desenvolvimento de 
atividades agrícolas ambientalmente 
sustentáveis e compatíveis com a 
preservação da biodiversidade no 
entorno da RB. 

6. Apoiar e incentivar iniciativas de 
aumento da conectividade entre os 
fragmentos existentes na área dos 
assentamentos e a RB. 

8. Estabelecer parcerias para o 
desenvolvimento das atividades 
previstas nesta área. 

9. Desenvolver projeto para 
identificação de cadeias produtivas 
locais passiveis de serem 
incorporadas a programas de 
desenvolvimento territorial de base 
conservacionista. 

10. Apoiar parcerias com lideranças 
locais para a implantação de 
programas de desenvolvimento local 
sustentado. 

10.1. Apoiar iniciativas para 
produção de sementes e mudas de 
espécies nativas. 

10.2. Apoiar iniciativas para 
treinamento em práticas de 
reflorestamento. 

10.3. Apoiar iniciativas para 
produção e comercialização de 
produtos de agricultura ecológica 

10.4. Apoiar iniciativas de produção 
e comercialização de produtos 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Encarte 4 – Planejamento 
 

 
 Maio / 2007 E4 - 167 

Áreas Estratégicas Externas 

Proteção e Manejo Integração Externa Operacionalização Conscientização e Educação 
Ambiental Pesquisa e monitoramento Alternativas de 

Desenvolvimento 
 

artesanais diversos. 

11. Estabelecer parcerias para o 
desenvolvimento de Programa de 
Treinamento e Capacitação em 
Práticas Agroecológicas. 

12. Estabelecer parcerias para 
implementação de viveiros de 
mudas nativas a partir dos 
fragmentos florestais existentes no 
entorno da RB. 

13. Identificar as expectativas da 
comunidade em relação aos 
treinamentos propostos pelo Centro 
de Referência. 

14. Elaborar e implantar projeto para 
formação e capacitação das 
comunidades locais em base 
conservacionista. 

15. Fortalecer os projetos já 
existentes nas comunidades locais 
em base sustentáveis. 

16. Apoiar as comunidades locais na 
captação de recursos para projetos 
ambientalmente sustentáveis. 

16.1. Apoiar e incentivar as 
comunidades locais na agregação 
de valor aos seus produtos. 

16.2. Apoiar as comunidades locais 
no processo de obtenção de 
certificação verde nos seus 
produtos. 
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4.8. – Estimativa de custos 

A equipe de supervisão do PM decidiu que não haveria necessidade da apresentação deste 
item devido à dinâmica da mudança dos valores e produtos ao longo do tempo, durante a 
implementação das atividades.  
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ANEXO 1 – Relatório da Oficina de Planejamento 
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Ministério do Meio Ambiente – MMA 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – Ibama 

Diretoria de Ecossistemas – Direc 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

Laboratório de Ecologia Aplicada 
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1- Apresentação 
 
 
 
 
 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – 
Ibama promoveu, com o apoio do 

Laboratório de Ecologia Aplicada da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no 
período de 16 a 18 de março de 2005, em Rio 
das Ostras-RJ, uma Oficina de Planejamento 
com o objetivo de subsidiar a elaboração do 
Plano de Manejo da Reserva Biológica União. 

Em uma sessão de abertura do evento, na 
noite do dia 15, os promotores fizeram uma 
apresentação da situação atual da Unidade de 
Conservação e do contexto regional, 
destacando o processo de elaboração do 
Plano de Manejo e a sua importância para que 
a Reserva Biológica cumpra com os seus 
objetivos de criação. Na abordagem do 
processo de planejamento da Unidade de 
Conservação, foi ressaltada a importância do 
apoio e da participação das lideranças 
comunitárias e autoridades locais, 
representando os principais grupos e 
instituições direta ou indiretamente envolvidos 
com a Reserva Biológica, neste importante 
momento de análise e busca de alternativas 
para a solução dos problemas diagnosticados, 
subsidiando a elaboração do Plano de Manejo. 

A oficina foi iniciada no dia 16, com uma etapa 
de organização dos trabalhos, quando os 
participantes se apresentaram e manifestaram 
a própria visão da Rebio (painel 3.1). 
Possibilitando uma melhor orientação quanto 
ao desenvolvimento da oficina, foram 
apresentados os objetivos (painel 3.2) e o 
programa de trabalho proposto (painel 3.3), 
enfatizando-se a importância da participação 
efetiva de todos nas etapas lógicas, 
sucessivas e interligadas de análise e 
planejamento preconizadas pelo Roteiro 
Metodológico para o Planejamento de Áreas 
de Proteção Integral.  

A etapa de organização da oficina foi 
concluída com uma breve exposição dos 
aspectos de fundamentação metodológica, 

focalizando a Oficina de Planejamento como 
um espaço de promoção do intercâmbio de 
conhecimentos e experiências dos 
participantes, na construção coletiva do Plano 
de Ação para o manejo da Reserva Biológica 
União (painel 3.4). 

Em uma etapa inicial de análise da situação, 
os participantes identificaram os aspectos 
inerentes à Reserva que, considerados como 
pontos fracos, impedem ou dificultam o 
alcance de seus objetivos (painel 4.1). Os 
aspectos identificados foram analisados, 
destacando-se, segundo a visão individual dos 
participantes – atores sociais e equipe técnica 
–, aqueles de maior gravidade (painel 4.2). 

Na continuidade da análise da situação atual 
da Reserva Biológica, os participantes 
identificaram os aspectos que, considerados 
como pontos fortes, contribuem para o alcance 
de seus objetivos de criação (painel 4.3). Os 
pontos fortes foram analisados, destacando-se 
aqueles de maior importância para o manejo 
da Unidade de Conservação (painel 4.4). 

Em uma etapa de análise do contexto – local, 
regional, nacional e internacional –, os 
participantes identificaram inicialmente os 
principais aspectos que, considerados como 
ameaças, impedem ou dificultam o 
cumprimento de seus objetivos de criação 
(painel 5.1). Os aspectos identificados foram 
analisados, destacando-se aqueles de maior 
gravidade (painel 5.2). 

Na continuidade da análise do contexto, os 
participantes identificaram os principais 
aspectos considerados como oportunidades 
para o fortalecimento da UC, contribuindo para 
o cumprimento de seus objetivos de criação 
(painel 5.3). As oportunidades foram 
analisadas, destacando-se aquelas de maior 
relevância (painel 5.4). 

Finalizando a etapa de análise da situação, 
foram feitos mapas temáticos da UC e região, 

O 
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documentando-se os aspectos bióticos e 
abióticos relevantes e as pressões antrópicas 
relacionadas ao uso e ocupação do solo 
(painel 6). 

A etapa de planejamento foi iniciada com a 
análise da proposta de delimitação da Zona de 
Amortecimento. Embasados nos painéis de 
análise e mapas temáticos elaborados, os 
participantes fizeram ajustes na delimitação 
proposta da Zona de Amortecimento, 
considerando a necessidade de se aprofundar 
o detalhamento em reuniões com as 
secretarias municipais diretamente envolvidas 
e equipes técnicas de elaboração dos planos 
diretores dos municípios de Rio das Ostras, 
Macaé e Casimiro de Abreu (Painel 7).  

Na continuidade do planejamento, foi feita uma 
reflexão com os participantes relacionando os 
pontos fracos e ameaças, considerados de 
maior gravidade para a UC, como forças 
restritivas – que comprometem o manejo da 
Reserva – e os pontos fortes e oportunidades 
como forças impulsoras – que contribuem para 
a superação dos problemas e o cumprimento 
de seus objetivos de criação. 
Complementando esta reflexão, foi realizada 
uma análise de alternativas, identificando-se 
as principais áreas que constituem unidades de 
planejamento internas e externas, 
consideradas como áreas estratégicas para o 
manejo da Unidade de Conservação (painel 
8). 

Organizados em pequenos grupos de trabalho, 
os participantes desenvolveram as propostas 
de ações de manejo para as áreas 
estratégicas internas e externas identificadas, 
bem como de ações gerenciais gerais. As 
propostas dos grupos de trabalho foram 
apresentadas em plenária, intensamente 
discutidas e complementadas, delineando-se o 
Plano de Ação para o manejo da Reserva 
Biológica União (painel 9).  

Em uma análise da estratégia de cooperação 
interinstitucional, os participantes identificaram 
as principais instituições envolvidas com as 
ações propostas para a Rebio e sua Zona de 
Amortecimento e o potencial de apoio, 
fortalecendo o processo de gestão 
participativa da Unidade (painel 10). 

Na avaliação final da oficina, os participantes 
manifestaram os sentimentos com os 
resultados alcançados: um trabalho árduo e 
proveitoso (painel 11). 

O compromisso dos participantes com o 
processo de análise e planejamento da 
Reserva e da Zona de Amortecimento 
possibilitou, de forma consistente e realística, 
desenvolver uma discussão sobre as questões 
estratégicas para o manejo da Unidade de 
Conservação, em um ambiente construtivo de 
busca de soluções consensuais. 

Cabe registrar o empenho dos técnicos e 
funcionários do Ibama e da Rebio e da equipe 
do Laboratório de Ecologia da UFRJ, 
responsáveis pela realização da oficina, que 
assegurou a qualidade na organização do 
evento, contribuindo de forma efetiva para os 
resultados alcançados. 

Este relatório é constituído da documentação 
dos painéis elaborados pelos participantes 
durante a oficina e complementada com as 
anotações do moderador. 

 

 

Roberto M. Rezende 
Moderador 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
R. Itamaracá, 81 
Belo Horizonte-MG 
CEP: 31.110-580 
(31) 3422-4566
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3- Organização da Oficina 
  

Em uma etapa inicial, foram apresentadas aos participantes quatro perguntas orientadoras 
para a organização da oficina: 

 
 
 
 
 
 
  

 
3.1- Participantes da Oficina 
 

Respondendo à pergunta inicial quem somos?, os participantes se apresentaram, manifestando 
suas visões sobre a Reserva Biológica União. 

 

Nome Instituição/Local • Visão da UC 

Alexandre Viana Sindicato Rural Patronal de Casimiro de 
Abreu 

A biodiversidade como patrimônio maior a ser 
conservado 

Áurea Teresa Salles - Secretaria de Planejamento de Rio das 
Ostras 
- Gerente de programas especiais 

Monumento ao respeito que devemos ter pela 
preservação de áreas com importância vital. A 
Rebio União é um pulmão 

Carlos Alexandre R. 
Matias 

- Batalhão de Polícia Florestal e de Meio 
Ambiente – BPFMA 
- São Gonçalo 

Remanescente de mata atlântica com grande 
concentração de biodiversidade que deve ser 
conhecida e estudada, sendo preservada para 
as gerações futuras 

Cíntia Luchiari - Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Preservação/proteção da flora e da fauna 

Cristiane Mero/Rebio União - Bem público 
- Um recurso 

Daniele Campos UFRJ 
Equipe do Plano de Manejo 

Remanescente de mata atlântica de grande 
valor para a conservação da biodiversidade 

Denise Ibama/Direc 
Planejamento 

UC carente de documento de planejamento 
(Plano de Manejo) 

Denise Rambaldi Associação Mico-Leão-Dourado “Poupança” de biodiversidade para o futuro 
Dione Côrte - Ibama/Direc – Brasília 

- Arquiteta 
- Planejamento de unidades de 
conservação 

? 

Edna Machado 
Guimarães 

- UFRJ 
- Equipe do Plano de Manejo 

Parte importante de um mosaico de paisagens 

Eduardo Pichitelli - Circuito Ecorural – Rio das Ostras 
- Microempresário 

Unidade de conservação da vida silvestre onde 
são protegidas várias espécies de vida 

Flávia Colacchi UFRJ – Equipe Geografia Pesquisa e conservação da biodiversidade 
Gustavo Luna - Engenheiro florestal 

- Analista ambiental 
- Rebio União/Ibama 

Manejo e proteção da mata atlântica 

Nome Instituição/Local • Visão da UC 

Joselino Associação de Produtores Rurais Bendizia Importante para a preservação ambiental 

Como? 
Quando? 

O que  

Quem 
somos?
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Lamartine Rebio União 
Ibama 

Possibilidade de conservação da 
biodiversidade da mata atlântica 

uiz Fernando D. de 
Moraes 

- Ibama 
- Cetas/Seropédica 

- Área para pesquisa 
- Abrigo para fauna e flora 
- Remanescente importante 
- Serviços ambientais 

Marcelo Valinhas - Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 
- Engenheiro agrônomo 

Área protegida de mata atlântica 

Marciano Almeida Associação de Moradores Rocha Leão Fundamental 
Marco Aurélio 
(Portella) 

- Furnas – divisa do ES até Casimiro de 
Abreu 
- Supervisor de produção 
- Campos de Goytacazes 

- Área a ser preservada a todo custo.  
- Pulmão da natureza 

Marcos Santos Parque Jurubatiba (Ibama) Conservação de fragmentos de mata atlântica 
Maria Cristina 
Gaglianone 

- Universidade Estadual do Norte 
Fluminense – VENF 
- Pesquisadora/professora 

- Biodiversidade 
- Pesquisa 

Maria do Carmo 
Dominguez 

- Consórcio Intermunicipal da Macrorregião 
Ambiental 5 
- Rio das Ostras/Sede 

- Conservação dos ambientes naturais na 
íntegra 
- Preservar a biodiversidade 

Maria Fernanda - UFRJ 
- Coordenadora técnica do Plano 
- RJ 

Desafio para a gestão e conservação de 
fragmentos 

Mário Flávio Consórcio Lagos São João Conservação da biodiversidade 
Mônica Linhares Secretaria de Meio Ambiente de Rio das 

Ostras 
Biodiversidade protegida 

Paula Procópio de 
Oliveira 

- Associação Mico-Leão-Dourado 
- Coordenação do Programa de 
Translocação – Rebio União 

Extrema importância para a conservação e 
manutenção da biodiversidade da mata 
atlântica de baixada costeira do RJ 

Paulo Cézar M. 
Pedreira 

Associação dos Produtores Rurais Conservação da natureza 

Roberto Olivella Semma/Macaé Proteção ambiental e desenvolvimento 
sustentável 

Roberto Rezende Moderador autônomo 
Base: Belo Horizonte 

? 

Rodrigo Bacellar APA da Bacia do Rio São João-Ibama Pólo de biodiversidade, proteção de 
mananciais e campo para pesquisas 

Rodrigo Varella - Ibama 
- Rebio de Poço das Antas 

Um grande fragmento conservado e protegido 

Rovani Dantas Movimento Ecológico de Rio das Ostras Banco/estoque: diversidade, endemismo, 
genético 

Rubens Marques - Prefeitura de Casimiro de Abreu 
- Secretário de Obras 

Preservação do meio ambiente, mata atlântica 
e fauna 

Silvana Sarzedas PMRO/Semap Banco genético 
Whitson - Rebio União 

- Ibama/RJ 
Local de grande importância para a 
conservação da biodiversidade 

Zoraide - Rebio União – Ibama/RJ 
- Educadora ambiental 

Importante remanescente de mata atlântica na 
região 
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3.2- Objetivos da Oficina 
 
 

Respondendo à pergunta o que vamos fazer?, foram apresentados os objetivos da oficina e as 
etapas lógicas, sucessivas e interligadas de análise e planejamento a serem desenvolvidas no 

programa de trabalho. 

• Subsidiar a elaboração do Plano de Manejo da Reserva Biológica União 
• Promover a articulação e cooperação entre os principais grupos e instituições envolvidos com a 

Unidade de Conservação e Zona de Amortecimento 
• Promover o intercâmbio de conhecimentos entre os participantes sobre a Reserva e sua Zona de 

Amortecimento 
 

 

3.3- Programa de Trabalho 
 

Respondendo à pergunta quando?, foi feita a programação dos trabalhos, definindo-se  
a agenda da oficina. 

Dia 16/03 
Quarta-feira 
 
• Organização da Oficina  
• Análise da Unidade de Conservação: 

- Pontos Fracos 
- Pontos Fortes 

• Análise do Contexto: 
- Oportunidades 
- Ameaças 

 
Dia 17/03 
Quinta-feira 
• Mapeamento de Informações: 

- Áreas Estratégicas Internas e Externas 
• Delimitação da Zona de Amortecimento 
• Planejamento da Estratégia de Ação  
 
Dia 18/03 
Sexta-feira 
• Planejamento: Consolidação da Estratégia de Ação  
• Cooperação Institucional  
• Avaliação da Oficina 
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3.4- Fundamentação Metodológica 
 

Respondendo à pergunta como vamos trabalhar?, foi feita uma reflexão com os participantes 
sobre a Oficina no âmbito do Roteiro Metodológico de Planejamento de Unidades de Conservação 

de Proteção Integral: 
 

“Um espaço de trabalho dinâmico e interativo, que mobiliza o conhecimento e as experiências dos 
participantes para realizar um diagnóstico da unidade de conservação e contexto, concebendo uma 

estratégia de ação para o manejo da UC.” 
 

A oficina é um espaço pedagógico onde os participantes são os principais atores do 
 processo de construção do conhecimento sobre a unidade de conservação, buscando, de forma  
conjunta e consensual, identificar propostas para a superação dos problemas diagnosticados e o 

aproveitamento das oportunidades existentes. 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Os Aspectos Básicos da Oficina 

 
Foi explicado o desenvolvimento da oficina, abordando-se três aspectos básicos: 

 
O trabalho em grupo: 
Enfatiza a motivação, o compromisso e a participação efetiva de todos, contribuindo com suas idéias 
e buscando, de forma conjunta e consensual, desenvolver o diagnóstico da unidade e as propostas 
de ação. 
A técnica de coleta e estruturação de idéias – Brainstorm ou Tempestade de Idéias – foi apresentada 
como um instrumento básico para o trabalho em grupo. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

REFLEXÃO 

FAZENDO APRENDER 

AÇÃO 

Os participantes desenvolveram a etapa de 
análise de situação utilizando a técnica de 

coleta e estruturação de idéias, ou 
Tempestade de Idéias. 

1 

Geração de 
Idéias 

2 

Organização  3 

Análise 4 

Conclusões 

Quatro passos básicos são dados na coleta 
e estruturação de idéias:
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O método de trabalho: 
Procedimentos de orientação ao grupo quanto aos passos de análise e planejamento para a 
elaboração do Plano de Ação de forma consistente e realista. 
 
A documentação e visualização: 
As idéias dos participantes são registradas em fichas, organizadas em um painel e analisadas, 
tirando-se as conclusões, que são documentadas em um relatório da oficina.
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 4- Análise da Situação Atual da Rebio União 
 

 
Os trabalhos foram iniciados com uma etapa de análise da situação atual, identificando-se os  

aspectos endógenos considerados como pontos fracos e fortes da Rebio União. 
 

4.1- Pontos Fracos 
 

 
Os participantes identificaram os aspectos inerentes à Rebio União que, considerados como 

problemas ou pontos fracos, impedem ou dificultam  
o alcance de seus objetivos de criação. 

 
Área 
• Subdivisão da UC pelos vários bolsões (BR, 

linhas de transmissão etc.)  
• Pequeno tamanho da área 
• Área é dividida pela BR-101 
• Área da Reserva é insuficiente para cumprir 

com seus objetivos de criação 
• Território seccionado por faixas de uso alheio 
 
Categoria 
• Categoria de manejo inadequada à área  
 
Conselho 
• Instituições importantes não representadas 

no Conselho  
 
Política 
• Ibama não prioriza as UC’s de mata atlântica  
 
Recursos técnico-científicos  
• Ausência de recursos tecnológicos  
• Ausência de recursos para a aquisição de 

ferramentas para manejo (software, imagens 
etc.)  

• Insuficiência de recursos técnico-científicos 
 
Recursos financeiros 
• Insuficiência de recursos financeiros  
• Recursos financeiros insuficientes para que a 

administração exerça seu papel fiscalizador 
(principalmente em relação à caça) e de 
educação ambiental (sensibilização da 
comunidade)  

 
Administração 
• Falta de estrutura administrativa na Gerência 

Executiva do Ibama-RJ  
• Limitação do poder de execução das ações 

da direção da Rebio imposta pela sistemática 
estatal burocratizante  

• Processos burocráticos dentro da instituição 
gestora da Rebio (Ibama)  

• Descontinuidade administrativa do Ibama 
• Pouca autonomia da gerência da Reserva 

para decisões  
 
Parcerias 
• Inexistência de formalização das parcerias 
 
Conhecimento 
• Conhecimento insuficiente sobre fauna e 

flora  
• Ausência de inventário da fauna 
• Ausência de inventário e mapeamento da 

flora  
 
Educação ambiental 
• Trabalho de educação ambiental pouco 

expressivo mediante o potencial da Reserva 
• Não desenvolvimento de oficinas ou eventos 

(não impactantes) na Rebio para maior 

divulgação de suas propostas de preservação 
ambiental 

 
Manutenção 
• Inexistência de empresa contratada para 

manutenção e limpeza  
 
Infra-estrutura 
• Infra-estrutura adaptada 
 
Comunicação 
• Acesso à internet  
 
Recursos humanos 
• Número de funcionários insuficiente  
• Falta de apoio para realizar pesquisas de base 

(para os funcionários do Ibama)  
• Inexistência de funcionários específicos para a 

fiscalização lotados na Rebio  
• Inexistência de DAS para a chefia da Rebio 
• Quadro de pessoal precário (qualificação 

inadequada)  
• Não tem equipe permanente de fiscalização  
 
Fiscalização 
• Fiscalização insuficiente que impeça atividades 

como caça e fogo  
• Ausência de RH para fiscalização e proteção 

contra caça 
• Deficiência em gerar parceria para fiscalização e 

proteção contra caça 
• Insuficiência de ações de fiscalização 
• Inexistência de sistema de vigilância 

(monitoramento) 
 
Antropização 
• Alto grau de antropização  
• Ambientes degradados 
• Ecossistema descaracterizado (alta degradação por 

espécies exóticas)  
• Contaminação do solo por produtos químicos 
 
Eucaliptais 
• Grande quantidade de eucaliptais na área  
 
Uso conflitante 
• Excesso de trilhas e estradas – efeito de borda 
 
Sinalização 
• Sinalização insuficiente no interior da Reserva 

Biológica 
 
Bolsões 
• Impactos pela presença da rede elétrica e 

polidutos 
• Tráfego constante para serviços de manutenção 

que cortam a Reserva  
• Presença de atividades conflitantes dentro da 

área: BR, ferrovia, linhas de transmissão 
• BR-101, ferrovias e linhas de transmissão 

cortando a Rebio  
• Linhas de transmissão de energia 
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• Dutovia de óleo e gás 
• Bolsões não-reserva dentro da Reserva  
• Presença de diversas atividades impactantes 

no interior da Reserva  
• Rodovia BR-101: grande risco de acidentes  
• Sistema viário: rodovia 
• Sistema viário: ferrovia 
• Estradas rurais cortando a Rebio 
• Cortada por rodovias, ferrovias e linhas de 

transmissão 
• Existência de bens patrimoniais da RFFSA 

dentro da UC 
• Infra-estrutura herdada abandonada 
 
Incêndios 
• Ocorrência de incêndios florestais  

• Ausência de brigada permanente de combate a 
incêndios  

• Ausência de um plano de prevenção e combate a 
incêndios florestais  

• Deficiência de melhores equipamentos para 
prevenir e combater os incêndios  

 
Recursos naturais 
• Existência de caçadores na Rebio  
• Caça ilegal  
• Extrativismo florístico 
• Atropelamento de animais na BR-101  
 
Relação com o entorno 
• Inexistência de uma interação dos interesses da 

UC com interesses de atividades econômicas na 
área do entorno
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 4.2- Pontos Fracos: 
Gravidade

 
 

Os aspectos identificados como problemas ou pontos fracos foram analisados, destacando-se, 
segundo a visão individual dos participantes – atores sociais e equipe técnica –, aqueles inerentes 

à Reserva Biológica União considerados de maior gravidade. 
 

Visão dos Atores Sociais: 
 

Gravidade – Atores Sociais  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Área           
Subdivisão da UC pelos vários bolsões (BR, 
linhas de transmissão etc.)            

Categoria           
Categoria de manejo inadequada à área            
Conselho           
Instituições importantes não representadas no 
Conselho            

Política           
Ibama não prioriza as UC’s de mata atlântica            
Recursos técnico-científicos            
Ausência de recursos tecnológicos            
Ausência de recursos para a aquisição de 
ferramentas para manejo (software, imagens 
etc.)  

          

Recursos financeiros           
Insuficiência de recursos financeiros            
Recursos financeiros insuficientes para que a 
administração exerça seu papel fiscalizador 
(principalmente em relação à caça) e de 
educação ambiental (sensibilização da 
comunidade)  

          

Administração           
Limitação do poder de execução das ações da 
direção da Rebio imposta pela sistemática 
estatal burocratizante  

          

Processos burocráticos dentro da instituição 
gestora da Rebio (Ibama)            

Pouca autonomia da gerência da Reserva para 
decisões            

Conhecimento           
Conhecimento insuficiente sobre fauna e flora            
Ausência de inventário e mapeamento da flora            
Manutenção           
Inexistência de empresa contratada para 
manutenção e limpeza            
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Continuação 

Gravidade – Atores Sociais  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Recursos humanos           
Inexistência de funcionários específicos para a 
fiscalização lotados na Rebio            

Não tem equipe permanente de fiscalização            
Número de funcionários insuficiente            
Falta de apoio para realizar pesquisas de base 
(para os funcionários do Ibama)            

Fiscalização           
Fiscalização insuficiente que impeça atividades 
como caça e fogo            

Antropização           
Alto grau de antropização            
Ecossistema descaracterizado (alta degradação 
por espécies exóticas)            

Eucaliptais           
Grande quantidade de eucaliptais na área            
Bolsões           
Rodovia BR-101: grande risco de acidentes            
BR-101, ferrovias e linhas de transmissão 
cortando a Rebio            

Bolsões não-reserva dentro da Reserva            
Incêndios           
Ausência de brigada permanente de combate a 
incêndios            

Ocorrência de incêndios florestais            
Ausência de um plano de prevenção e combate 
a incêndios florestais            

Deficiência de melhores equipamentos para 
prevenir e combater os incêndios            

Recursos naturais           
Existência de caçadores na Rebio            
Atropelamento de animais na BR-101            
Caça ilegal            
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Visão da Equipe Técnica: 
 
Gravidade – Equipe Técnica  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Área                     
Subdivisão da UC pelos vários bolsões (BR, 
linhas de transmissão etc.)                      

Categoria                     
Categoria de manejo inadequada à área                      
Recursos financeiros                     
Insuficiência de recursos financeiros                      
Administração                     
Falta de estrutura administrativa na Gerência 
Executiva do Ibama-RJ                      

Processos burocráticos dentro da instituição 
gestora da Rebio (Ibama)                      

Conhecimento                     
Conhecimento insuficiente sobre fauna e flora                     
Manutenção                     
Inexistência de empresa contratada para 
manutenção e limpeza                      

Recursos humanos                     
Inexistência de funcionários específicos para a 
fiscalização lotados na Rebio                      

Não tem equipe permanente de fiscalização                      
Quadro de pessoal precário (qualificação 
inadequada)                      

Fiscalização                     
Fiscalização insuficiente que impeça 
atividades como caça e fogo                      

Antropização                     
Ecossistema descaracterizado (alta 
degradação por espécies exóticas)                      

Bolsões                     
BR-101, ferrovias e linhas de transmissão 
cortando a Rebio                      

Bolsões não-reserva dentro da Reserva                      
Presença de diversas atividades impactantes 
no interior da Reserva                      

Incêndios                     
Ausência de brigada permanente de combate 
a incêndios                      

Ocorrência de incêndios florestais                      
Recursos naturais                     
Caça ilegal                      
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Visão Geral: 
 
Gravidade – Equipe Técnica e Atores Sociais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Área                     
Subdivisão da UC pelos vários bolsões (BR, linhas de 
transmissão etc.)                      

Categoria                     
Categoria de manejo inadequada à área                      
Conselho                     
Instituições importantes não representadas no Conselho                      
Política                     
Ibama não prioriza as UC’s de mata atlântica                      
Recursos técnico-científicos                      
Ausência de recursos tecnológicos                      
Ausência de recursos para a aquisição de ferramentas para 
manejo (software, imagens etc.)                      

Recursos financeiros                     
Insuficiência de recursos financeiros                      
Recursos financeiros insuficientes para que a administração exerça 
seu papel fiscalizador (principalmente em relação à caça) e de 
educação ambiental (sensibilização da comunidade)  

                    

Administração                     
Processos burocráticos dentro da instituição gestora da Rebio (Ibama)                      
Limitação do poder de execução das ações da direção da 
Rebio imposta pela sistemática estatal burocratizante                      

Falta de estrutura administrativa na Gerência Executiva do Ibama-RJ                      
Pouca autonomia da gerência da Reserva para decisões                      
Conhecimento                     
Conhecimento insuficiente sobre fauna e flora                      
Ausência de inventário e mapeamento da flora                      
Manutenção                     
Inexistência de empresa contratada para manutenção e 
limpeza                      

Recursos humanos                     
Inexistência de funcionários específicos para a fiscalização 
lotados na Rebio                      

Não tem equipe permanente de fiscalização                      
Número de funcionários insuficiente                      
Falta de apoio para realizar pesquisas de base (para os 
funcionários do Ibama)                      

Quadro de pessoal precário (qualificação inadequada)                      
Fiscalização                     
Fiscalização insuficiente que impeça atividades como caça e fogo                     
Antropização                     
Ecossistema descaracterizado (alta degradação por espécies 
exóticas)                      

Alto grau de antropização                      
Eucaliptais                     
Grande quantidade de eucaliptais na área                      
Bolsões                     
BR-101, ferrovias e linhas de transmissão cortando a Rebio                      
Rodovia BR-101: grande risco de acidentes 4b                     
Bolsões não-reserva dentro da Reserva                      
Presença de diversas atividades impactantes no interior da Reserva                      
Incêndios                     
Ausência de brigada permanente de combate a incêndios                      
Ocorrência de incêndios florestais                      
Ausência de um plano de prevenção e combate a incêndios florestais                     
Deficiência de melhores equipamentos para prevenir e 
combater os incêndios                      

Recursos naturais                     
Caça ilegal                      
Existência de caçadores na Rebio                      
Atropelamento de animais na BR-101                      
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4.3- Pontos Fortes 
 

Na continuidade da análise da situação atual da Unidade de Conservação, os participantes 
identificaram os aspectos inerentes à Reserva Biológica União que, considerados como pontos 

fortes, contribuem para o alcance de seus objetivos de criação. 
 
 
Conselho 
• Existência de Conselho Consultivo atuante e 

democrático 
• Conselho é atuante e afinado com os objetivos da 

UC  
• Conselho Consultivo participativo e forte  
• Conselho Consultivo implantado, funcionando e 

servindo como modelo para outras UC’s  
 
Parcerias 
• Busca de parcerias para a implantação dos 

objetivos da UC e resolução de seus problemas  
• Boa capacidade de realizar parcerias para 

conseguir recursos humanos e equipamentos 
• Parcerias em andamento para o desenvolvimento 

de projetos de pesquisa, educação ambiental etc.  
• Parcerias que possibilitam várias atividades 

(manutenção, fiscalização, educação ambiental 
etc.) 

• Existência de fortes parcerias com outras 
instituições 

• Integração com o poder municipal 
 
Relevância 
• Inserção da Reserva Biológica na Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica 
• Relevância internacional para conservação  
 
Recursos humanos 
• Existência de equipe permanente qualificada  
• Interesse, por parte da chefia, em estabelecer 

relações de boa vizinhança com o entorno  
• Motivação positiva da equipe da UC 
• Equipe técnica competente e motivada  
• Chefe atual bastante atuante 
• Equipe dedicada e atuante  
• Eficiência do trabalho em equipe  
• Profissionais qualificados: equipe que trabalha 

com seriedade  
• Gerência/equipe bem integrada com as 

comunidades 
• Apesar de poucos, funcionários bastante 

envolvidos e interessados no cumprimento dos 
objetivos da Rebio 

• Quadro de funcionários unidos e integrados nas 
atividades da Reserva 

• Continuidade administrativa  
• Chefe da Reserva aberto para diálogo com as 

comunidades e associações do entorno 
• Visão participativa da administração da UC 
 

Infra-estrutura 
• Já possuir infra-estrutura mínima para 

desenvolvimento das atividades 
• Infra-estrutura existente no interior da Reserva 

Biológica com potencial de aproveitamento  
• Infra-estrutura que favorece o aumento da equipe 

(casas) 
• Infra-estrutura adaptada 
• Boa infra-estrutura física  
 
Acessos 
• Acessos que facilitam as ações de manejo 

(fiscalização/pesquisa) 
• Acesso fácil à sede  
 
Proteção 
• Área praticamente toda cercada  
 
Situação fundiária 
• Não possuir problemas com a regularização fundiária  
 
Localização 
• Localização geográfica contrária à pressão imobiliária 
• Abrange áreas de três municípios com alta 

arrecadação financeira  
 
Relação com o entorno 
• Influência em três municípios de grande importância 

no Estado, com atividades diferenciadas (petróleo, 
turismo, agricultura)  

• Vínculo histórico e cultural com o entorno. Ex: 
transporte ferroviário  

 
Educação ambiental 
• Programa de educação ambiental em andamento  
• Centro de educação ambiental existente 
• Existência de trilha interpretativa bastante didática 
• Possibilidade de aliar a história (cultura) com a 

conservação ambiental  
• Potencial de educação ambiental para as 

comunidades do entorno  
• Interação da educação ambiental com a comunidade 

(trilhas, palestras etc.) 
• Existência de uma trilha interpretativa para o 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental 
voltadas para a comunidade do entorno 

 
Corredores 
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• Localização da UC no contexto da paisagem 
regional possibilitando sua integração a 
corredores de fragmentos florestais  

• A Reserva integrada ao mosaico de UC’s 
• Localização estratégica no mosaico  
• Elo de integração natural para gestão de 

mosaicos e de corredores ecológicos  
 

Gestão de mosaicos 
• Interação com outras UC’s  
• Iniciativa da Reserva Biológica para implementar 

uma gestão integrada na região  
• Pólo de tradição da gestão ambiental para 

entidades do entorno  
 

Comunicação 
• Comunicação via rádio bem estruturada 
• Linhas telefônicas instaladas  
 

Pesquisa 
• Grande número de pesquisas em andamento  
• Vasto campo para pesquisas: causas e efeitos da 

fragmentação  
• Interação com instituições de pesquisa 
• Apoio a pesquisadores  
• Área de interesse para o desenvolvimento de um 

grande número de pesquisas  
• Existência de pesquisas importantes para o 

manejo da área 
 

Recursos hídricos 
• Manutenção da mata garante a qualidade de 

recursos hídricos de importância social  
• Protege as nascentes, garantindo a qualidade dos 

recursos hídricos  
• Recursos hídricos: nascentes, rios e córregos  
• Baixa probabilidade de ocorrência de 

contaminação dos recursos hídricos 
• Improvável contaminação da UC por via hídrica 
 

Conservação 
• Proteção de espécies ameaçadas e endêmicas 
• Proteção de uma amostra da mata atlântica de 

baixada no Estado do Rio de Janeiro 
• Fragmento importante de mata atlântica de encosta 
• Área de mata atlântica bem preservada  
• Grande biodiversidade  
• Banco genético de fauna e flora  
• Fonte de material biológico para mapeamento genético 

das espécies endêmicas  
• Significativa cobertura de mata atlântica nativa, sendo 

fator importante por sua excelente biodiversidade  
• Ocorrência de endemismo  
• Alto grau de conservação da área 
 
Mico-leão-dourado 
• Extrema importância para conservação e manejo do 

mico-leão-dourado  
• Espécie-bandeira: mico-leão-dourado  
• A presença de uma espécie-símbolo facilita a 

captação de recursos  
• UC abriga uma das maiores populações de micos-

leões 
 
Decreto 
• Possibilidade de intervir/restaurar dada pelo decreto 

de criação  
 
Eucaliptal 
• Eucaliptos como fonte de recursos financeiros  

 
 
 
 
Observação: 
Os seguintes aspectos foram documentados, questionando-se a relação com os objetivos da 
categoria reserva biológica:  
 
• Ótima fonte de sementes, com potencial para produção de mudas e restauração de áreas 

degradadas  
• Possibilidade de se tornar referência na gestão do turismo ecológico e desenvolvimento sustentável  
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4.4- Pontos Fortes: 
Aspectos Relevantes 

 
Os aspectos identificados como pontos fortes da Reserva Biológica União foram analisados, 

destacando-se, segundo a visão individual dos participantes – atores sociais e equipe técnica, 
aqueles considerados de maior relevância. 

 
 

 

Visão dos Atores Sociais: 
 
Aspectos relevantes – Atores Sociais  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Conselho                     
Conselho Consultivo implantado, funcionando e 
servindo como modelo para outras UC’s                      

Conselho é atuante e afinado com os objetivos da 
UC                      

Conselho Consultivo participativo e forte                      
Parcerias                     
Parcerias em andamento para o desenvolvimento 
de projetos de pesquisa, educação ambiental etc.                      

Busca de parcerias para a implantação dos 
objetivos da UC e resolução de seus problemas                      

Relevância                     
Relevância internacional para conservação                      
Recursos humanos                     
Profissionais qualificados: equipe que trabalha 
com seriedade                      

Continuidade administrativa                      
Existência de equipe permanente qualificada                      
Equipe técnica competente e motivada                      
Infra-estrutura                     
Boa infra-estrutura física                      
Acessos                     
Acesso fácil à sede                      
Situação fundiária                     
Não possuir problemas com a regularização 
fundiária                      

Localização                     
Abrange áreas de três municípios com alta 
arrecadação financeira                      

Relação com o entorno                     
Influência em três municípios de grande 
importância no Estado, com atividades 
diferenciadas (petróleo, turismo, agricultura)  

                    

Educação ambiental                     
Programa de educação ambiental em andamento                      
Potencial de educação ambiental para as 
comunidades do entorno                      
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Continuação 

Aspectos relevantes – Atores Sociais  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Corredores                     
Elo de integração natural para gestão de 
mosaicos e de corredores ecológicos                      

Localização da UC no contexto da paisagem 
regional possibilitando sua integração a 
corredores de fragmentos florestais  

                    

Localização estratégica no mosaico                      
Gestão de mosaicos                     
Interação com outras UC’s                      
Iniciativa da Reserva Biológica para 
implementar uma gestão integrada na região                      

Pólo de tradição da gestão ambiental para 
entidades do entorno                      

Pesquisa                     
Apoio a pesquisadores                      
Área de interesse para o desenvolvimento de 
um grande número de pesquisas                      

Grande número de pesquisas em andamento                      
Vasto campo para pesquisas: causas e efeitos 
da fragmentação                      

Recursos hídricos                     
Manutenção da mata garante a qualidade de 
recursos hídricos de importância social                      

Protege as nascentes, garantindo a qualidade 
dos recursos hídricos                      

Recursos hídricos: nascentes, rios e córregos                      
Conservação                     
Área de mata atlântica bem preservada                      
Ocorrência de endemismo                      
Grande biodiversidade                      
Banco genético de fauna e flora                      
Fonte de material biológico para mapeamento 
genético das espécies endêmicas                      

Significativa cobertura de mata atlântica nativa, 
sendo fator importante por sua excelente 
biodiversidade  

                    

Mico-leão-dourado                     
Extrema importância para conservação e 
manejo do mico-leão-dourado                      

Espécie-bandeira: mico-leão-dourado                      
A presença de uma espécie-símbolo facilita a 
captação de recursos                      

Eucaliptal                     
Eucaliptos como fonte de recursos financeiros                      
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Visão da Equipe Técnica: 
Aspectos relevantes – Equipe Técnica  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Conselho                     
Conselho Consultivo implantado, funcionando e 
servindo como modelo para outras UC’s                      

Conselho é atuante e afinado com os objetivos da 
UC                      

Parcerias                     
Busca de parcerias para a implantação dos objetivos 
da UC e resolução de seus problemas                      

Parcerias em andamento para o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa, educação ambiental etc.                      

Relevância                     
Relevância internacional para conservação 2v1b                     
Recursos humanos                     
Profissionais qualificados: equipe que trabalha com 
seriedade                      

Equipe técnica competente e motivada                      
Eficiência do trabalho em equipe                      
Interesse, por parte da chefia, em estabelecer 
relações de boa vizinhança com o entorno                      

Equipe dedicada e atuante                      
Infra-estrutura                     
Boa infra-estrutura física                      
Proteção                     
Área praticamente toda cercada                      
Situação fundiária                     
Não possuir problemas com a regularização fundiária                     
Relação com o entorno                     
Vínculo histórico e cultural com o entorno. Ex: 
transporte ferroviário                      

Educação ambiental                     
Programa de educação ambiental em andamento                      
Possibilidade de aliar a história (cultura) com a 
conservação ambiental                      

Corredores                     
Localização da UC no contexto da paisagem regional 
possibilitando sua integração a corredores de 
fragmentos florestais  

                    

Localização estratégica no mosaico                      
Gestão de mosaicos                     
Interação com outras UC’s                      
Comunicação                     
Linhas telefônicas instaladas                      
Pesquisa                     
Grande número de pesquisas em andamento                      
Conservação                     
Ocorrência de endemismo                      
Decreto                     
Possibilidade de intervir/restaurar dada pelo decreto 
de criação                      
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Visão Geral: 
Aspectos Relevantes – Equipe Técnica e 
Atores Sociais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conselho       
Conselho Consultivo implantado, funcionando e 
servindo como modelo para outras UC’s        

Conselho é atuante e afinado com os objetivos da 
UC        

Conselho Consultivo participativo e forte        
Parcerias       
Busca de parcerias para a implantação dos 
objetivos da UC e resolução de seus problemas        

Parcerias em andamento para o desenvolvimento 
de projetos de pesquisa, educação ambiental etc.        

Relevância       
Relevância internacional para conservação        
Recursos humanos       
Profissionais qualificados: equipe que trabalha 
com seriedade        

Equipe técnica competente e motivada        
Eficiência do trabalho em equipe        
Continuidade administrativa        
Existência de equipe permanente qualificada        
Interesse, por parte da chefia, em estabelecer 
relações de boa vizinhança com o entorno        

Equipe dedicada e atuante        
Infra-estrutura       
Boa infra-estrutura física        
Acessos       
Acesso fácil à sede        
Proteção       
Área praticamente toda cercada        
Situação fundiária       
Não possuir problemas com a regularização 
fundiária        

Localização       
Abrange áreas de três municípios com alta 
arrecadação financeira        

Relação com o entorno       
Influência em três municípios de grande 
importância no Estado, com atividades 
diferenciadas (petróleo, turismo, agricultura)  

      

Vínculo histórico e cultural com o entorno. Ex: 
transporte ferroviário        

Educação ambiental       
Programa de educação ambiental em andamento        
          
Aspectos Relevantes – Equipe Técnica e 
Atores Sociais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Possibilidade de aliar a história (cultura) com a 
conservação ambiental        
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Potencial de educação ambiental para as 
comunidades do entorno        

Corredores       
Localização da UC no contexto da paisagem 
regional possibilitando sua integração a 
corredores de fragmentos florestais  

      

Localização estratégica no mosaico        
Elo de integração natural para gestão de 
mosaicos e de corredores ecológicos        

Gestão de mosaicos       
Interação com outras UC’s        
Iniciativa da Reserva Biológica para implementar 
uma gestão integrada na região        

Pólo de tradição da gestão ambiental para 
entidades do entorno        

Comunicação       
Linhas telefônicas instaladas        
Pesquisa       
Apoio a pesquisadores        
Grande número de pesquisas em andamento        
Área de interesse para o desenvolvimento de um 
grande número de pesquisas        

Vasto campo para pesquisas: causas e efeitos da 
fragmentação        

Recursos hídricos       
Manutenção da mata garante a qualidade de 
recursos hídricos de importância social        

Protege as nascentes, garantindo a qualidade dos 
recursos hídricos        

Recursos hídricos: nascentes, rios e córregos        
Conservação       
Área de mata atlântica bem preservada        
Ocorrência de endemismo        
Grande biodiversidade        
Banco genético de fauna e flora        
Fonte de material biológico para mapeamento 
genético das espécies endêmicas        

Significativa cobertura de mata atlântica nativa, 
sendo fator importante por sua excelente 
biodiversidade  

      

Mico-leão-dourado       
Extrema importância para conservação e manejo 
do mico-leão-dourado        

Espécie-bandeira: mico-leão-dourado        
A presença de uma espécie-símbolo facilita a 
captação de recursos        

Decreto       
Possibilidade de intervir/restaurar dada pelo 
decreto de criação        

Eucaliptal       
Eucaliptos como fonte de recursos financeiros        
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5- Análise do Contexto 
 

Na continuidade, os participantes fizeram uma reflexão sobre o contexto socioeconômico, cultural e 
ambiental da região, do Estado, do País e internacional, identificando os aspectos considerados 

como ameaças e oportunidades. 
 

5.1- Ameaças 
 

Inicialmente, os participantes identificaram os principais aspectos inerentes ao contexto que, 
 

considerados como ameaças, impedem ou dificultam o alcance dos objetivos de  
criação da Reserva Biológica União.  

Os aspectos identificados foram organizados de acordo com o seguinte painel: 
 
Política  
• Descontinuidade das parcerias, devido às mudanças 

de governo (novos prefeitos, novos secretários)  
• Políticas setoriais municipais desarticuladas  
• Descontinuidade das políticas públicas municipais  
• Falta de um maior entendimento entre as políticas: 

agrícola, meio ambiente, fundiária e de infra-
estrutura  

• Inexistência de programas integrados entre os três 
municípios com o objetivo de preservação da Rebio 

• Secretarias municipais de Meio Ambiente e de 
Obras com visões diferentes 

• Corte de verbas do governo que afetam o 
cronograma de funcionamento da UC  

• Ingerências políticas na gestão da UC  
 
Pressões 
• Pressão exercida por interesses alheios à UC 
• Ameaças à integridade física aos funcionários da 

UC 
 
Urbanização 
• Urbanização desordenada e acelerada  
• Municípios do entorno não têm plano diretor  
• Pressão por assentamentos rurais em propriedades 

vizinhas  
• Crescimento das cidades em direção à Unidade   
• Crescimento da área de expansão urbana das 

cidades vizinhas  
• Crescente especulação imobiliária se aproximando 

na área do entorno da UC 
• Pressão da especulação imobiliária pelo 

parcelamento do solo 
• Expansão de núcleos urbanos localizados na área 

rural (Rocha Leão e Rio Dourado) 
• Crescimento populacional acelerado na região de 

Rio das Ostras 
• Problemas em áreas invadidas (especulação 

imobiliária) 
• Mudança de uso da terra na parte alta de Macaé 
• Ocupação irregular de sem-terras em áreas de mata 

atlântica 
 
Lixo 

• Existência de usina de triagem de lixo operando 
irregularmente. Ex: Vila Verde-Casimiro de Abreu  

• Aterro sanitário em Rio das Ostras e lixão (não é usina de 
separação) em Casimiro de Abreu  

• Instalação e ampliação de aterros sanitários na área do 
entorno 

 
Agropecuária 
• Uso inadequado do solo no entorno (agropecuária)  
• Atividades agropecuárias, incompatíveis com a 

conservação ambiental, junto aos limites da Rebio  
• Alguns proprietários adotando práticas agropecuárias 

conflitantes com os interesses da Rebio  
• Alguns proprietários adotando práticas agrícolas não 

conservacionistas no entorno (uso de fogo e 
agroquímicos)  

• Práticas agropecuárias insustentáveis no longo prazo  
 
Incentivos 
• Ausência de incentivos econômicos para os proprietários 

que têm florestas  
• Municípios com florestas não são remunerados pelos 

serviços ambientais  
• Comunidades não organizadas para explorar serviços 

ambientais  
• Não se apropriou o instrumento “plano de negócios” para 

o entorno 
 
Descaracterização 
• Contaminação biológica. Ex: caramujo africano, 

gramíneas invasoras  
• Presença de espécies exóticas e invasoras no entorno: 

flora e fauna   
• Invasões de espécies exóticas pela maior vulnerabilidade 

das bordas do fragmento 
 
Conservação 
• Áreas de preservação permanente – APP’s – 

desrespeitadas em todo o entorno da Reserva  
• Áreas de reserva legal desrespeitadas por fazendeiros  
• Crescente e desordenada antropização do entorno da 

Rebio  
• Desmatamentos no entorno 
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• Populações de assentamentos degradando 
fragmentos de mata atlântica do entorno: retirada de 
palmito, caça, outros 

• Pressão dos palmiteiros 
Fragmentação 
• Paisagem fragmentada, entorno degradado, Rebio mais 

isolada  
• Inexistência de conexão com outros fragmentos 3vp 
• Destruição dos corredores ecológicos pela 

agropecuária e incêndios  
• Isolamento das populações animais e vegetais pela 

existência de matriz ineficaz (ex: pasto) na ligação 
com outros fragmentos 

• Fragmentação da mata atlântica 
 
Recursos hídricos 
• Captação clandestina de água 
• Contaminação/poluição dos corpos hídricos 
• Estação de tratamento de água de Rio das Ostras 
 
Gestão de mosaicos 
• RPPN’s não estão inseridas na gestão do mosaico 
• Gestão do mosaico incipiente 
• Ainda não existe uma estratégia concreta para ação 

conjunta entre UC’s públicas e privadas 
• Não implantado o Plano de Ação para a Reserva da 

Biosfera 
• Não foram implantados os corredores ecológicos 
 
Incêndios 
• Incêndios florestais originados nas propriedades 

rurais vizinhas  
• A não orientação dos vizinhos a respeito de 

queimadas  
• Riscos de incêndios causados pela presença de 

linhas de transmissão de energia 
• Uso da queimada pelas propriedades do entorno 
• Riscos de incêndios provenientes da rodovia BR-

101 
• Incêndios provocados propositalmente 
 
Mineração 
• Existência de extração mineral licenciada 
 
Caça e tráfico 
• Cultura local de caça e captura de pássaros  
• A BR-101 como rota de tráfico de animais e o risco 

de introdução de espécies exóticas na região  
• Comércio ilegal de carne de caça  
• Existência de tráfico de animais silvestres  
• Acesso de caçadores à Rebio através das áreas do 

entorno  
• Pressão dos caçadores 
 
Visão da UC 
• Tomadores de decisão pouco informados sobre a 

função ecológica da UC  
• Não compreensão da Unidade pela comunidade 

circunvizinha  
• Informações sobre a função ecológica da UC não 

são traduzidas nem difundidas 

 
Cultura local 
• Visão conservacionista dos recursos naturais é incipiente  
• Não existe uma cultura de uso dos recursos naturais de 

modo sustentável  
• Desrespeito à preservação do entorno 
• A pouca conscientização ambiental da população 
 
Socioeconomia 
• Más condições socioeconômicas no entorno (pressão 

sobre a Rebio)  
 
Pesquisa 
• Redução dos financiamentos para pesquisa 
 
Assistência técnica 
• Assistência técnica pelo poder público é precária quanto 

ao uso do solo 
 
 Licenciamento 
• Ibama não é ouvido em processos de licenciamento 

ambiental  
• Licenciamento de atividades potencialmente poluidoras 

sem conhecimento ou anuência da Rebio  
 
Fiscalização e controle 
• Baixa eficiência do modelo de fiscalização e controle  
• Não existência de ações conjuntas de monitoramento e 

fiscalização municipal, estadual e federal  
 
Estrutura viária 
• Acesso ao interior da Reserva Biológica por estradas 

municipais  
• Presença de estradas municipais no interior da UC: 

Macuca e Pico Alto  
• Projeto do asfaltamento da estrada da Macuca  
• Privatização e duplicação da BR-101  
• A BR-101 como interligação entre o Sul/Sudeste e o 

Nordeste do País 
• Transporte de cargas perigosas: BR-101 e ferrovia 
• Risco de contaminação por acidente (ferrovia e rodovia) 
• Perda de espécimes da fauna por atropelamento na BR-

101 
• Maior circulação de veículos na BR-101 devido ao 

crescimento tectônico dos três municípios 
(atropelamentos) 

 
Conflitos de uso 
• Atividades inerentes aos bolsões existentes na UC  
• Impactos provenientes das alterações antrópicas: 

gasoduto, BR-101, linhas de transmissão, linha férrea  
• Grande fluxo de pessoas que trabalham na manutenção 

das linhas de energia, gasoduto e linha férrea 
• Impactos negativos da ferrovia sobre a fauna (ruídos, 

vibrações) 
• Interferência negativa das torres de transmissão e 

distribuição sobre a regeneração natural na Reserva 
Biológica 

• Risco de vazamento em dutos de petróleo 
• Fácil acesso através das faixas dos dutos 
• Antenas de telefonia celular 
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5.2- Ameaças: 
Gravidade 

 
Os aspectos inerentes ao contexto identificados como ameaças à UC foram analisados, 

destacando-se, segundo a visão individual dos participantes – atores sociais e equipe técnica –, 
aqueles considerados de maior gravidade. 

 
Visão dos Atores Sociais: 

Gravidade – Atores Sociais  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Política                      
Descontinuidade das parcerias, devido às mudanças 
de governo (novos prefeitos, novos secretários)  

                    

Descontinuidade das políticas públicas municipais                      
Políticas setoriais municipais desarticuladas                      
Falta de um maior entendimento entre as políticas: 
agrícola, meio ambiente, fundiária e de infra-estrutura 

                    

Corte de verbas do governo que afetam o 
cronograma de funcionamento da UC  

                    

Ingerências políticas na gestão da UC                      
Urbanização                     
Urbanização desordenada e acelerada                      
Municípios do entorno não têm plano diretor                      
Pressão por assentamentos rurais em propriedades 
vizinhas  

                    

Crescimento das cidades em direção à Unidade                      
Crescimento da área de expansão urbana das 
cidades vizinhas  

                    

Lixo                     
Existência de usina de triagem de lixo operando 
irregularmente. Ex: Vila Verde-Casimiro de Abreu  

                    

Aterro sanitário em Rio das Ostras e lixão (não é 
usina de separação) em Casimiro de Abreu  

                    

Agropecuária                     
Uso inadequado do solo no entorno (agropecuária)                      
Atividades agropecuárias, incompatíveis com a 
conservação ambiental, junto aos limites da Rebio  

                    

Alguns proprietários adotando práticas agropecuárias 
conflitantes com os interesses da Rebio  

                    

Alguns proprietários adotando práticas agrícolas não 
conservacionistas no entorno (uso de fogo e 
agroquímicos)  

                    

Práticas agropecuárias insustentáveis no longo prazo                     
Incentivos                     
Ausência de incentivos econômicos para os 
proprietários que têm florestas  

                    

Comunidades não organizadas para explorar serviços 
ambientais  

                    

Municípios com florestas não são remunerados pelos 
serviços ambientais  

                    

Descaracterização                     
Contaminação biológica. Ex: caramujo africano, 
gramíneas invasoras  

                    

Presença de espécies exóticas e invasoras no 
entorno: flora e fauna  
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Continuação 
Gravidade – Atores Sociais  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Conservação                     
Áreas de preservação permanente – APP’s – 
desrespeitadas em todo o entorno da Reserva  

                    

Áreas de reserva legal desrespeitadas por 
fazendeiros  

                    

Crescente e desordenada antropização do entorno da 
Rebio  

                    

Fragmentação                     
Inexistência de conexão com outros fragmentos                      
Destruição dos corredores ecológicos pela 
agropecuária e incêndios  

                    

Paisagem fragmentada, entorno degradado, Rebio 
mais isolada  

                    

Incêndios                     
Incêndios florestais originados nas propriedades 
rurais vizinhas  

                    

Caça e tráfico                     
Cultura local de caça e captura de pássaros                      
A BR-101 como rota de tráfico de animais e o risco de 
introdução de espécies exóticas na região  

                    

Comércio ilegal de carne de caça                      
Existência de tráfico de animais silvestres                      
Acesso de caçadores à Rebio através das áreas do 
entorno  

                    

Visão da UC                     
Tomadores de decisão pouco informados sobre a 
função ecológica da UC  

                    

Não compreensão da Unidade pela comunidade 
circunvizinha  

                    

Cultura local                     
Visão conservacionista dos recursos naturais é 
incipiente  

                    

Socioeconomia                     
Más condições socioeconômicas no entorno (pressão 
sobre a Rebio)  

                    

Licenciamento                     
Ibama não é ouvido em processos de licenciamento 
ambiental  

                    

Licenciamento de atividades potencialmente 
poluidoras sem conhecimento ou anuência da Rebio  

                    

Fiscalização e controle                     
Baixa eficiência do modelo de fiscalização e controle                      
Não existência de ações conjuntas de monitoramento 
e fiscalização municipal, estadual e federal  

                    

Estrutura viária                     
Privatização e duplicação da BR-101                      
Projeto do asfaltamento da estrada da Macuca                      
Acesso ao interior da Reserva Biológica por estradas 
municipais  

                    

Presença de estradas municipais no interior da UC: 
Macuca e Pico Alto  

                    

Conflitos de uso                     
Atividades inerentes aos bolsões existentes na UC                      
Impactos provenientes das alterações antrópicas: 
gasoduto, BR-101, linhas de transmissão, linha férrea 
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Visão da Equipe Técnica: 
Gravidade – Equipe Técnica  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Política                      
Políticas setoriais municipais desarticuladas                      
Descontinuidade das parcerias, devido às 
mudanças de governo (novos prefeitos, novos 
secretários)  

                    

Urbanização                     
Urbanização desordenada e acelerada                      
Municípios do entorno não têm plano diretor                      
Agropecuária                     
Atividades agropecuárias, incompatíveis com a 
conservação ambiental, junto aos limites da 
Rebio  

                    

Fragmentação                     
Paisagem fragmentada, entorno degradado, 
Rebio mais isolada  

                    

Incêndios                     
A não orientação dos vizinhos a respeito de 
queimadas 

                    

Caça e tráfico                     
Cultura local de caça e captura de pássaros                      
Visão da UC                     
Tomadores de decisão pouco informados 
sobre a função ecológica da UC  

                    

Não compreensão da Unidade pela 
comunidade circunvizinha  

                    

Estrutura viária                     
Projeto do asfaltamento da estrada da Macuca                     
Privatização e duplicação da BR-101                      
 

 
Visão Geral: 
Gravidade – Atores Sociais e Equipe Técnica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Política                      
Descontinuidade das parcerias, devido às mudanças 
de governo (novos prefeitos, novos secretários)  

                    

Políticas setoriais municipais desarticuladas                      
Descontinuidade das políticas públicas municipais                      
Falta de um maior entendimento entre as políticas: 
agrícola, meio ambiente, fundiária e de infra-estrutura 

                    

Corte de verbas do governo que afetam o 
cronograma de funcionamento da UC  

                    

Ingerências políticas na gestão da UC                      
Urbanização                     
Urbanização desordenada e acelerada                      
Municípios do entorno não têm plano diretor                      
Pressão por assentamentos rurais em propriedades 
vizinhas  

                    

Crescimento das cidades em direção à Unidade                      
Crescimento da área de expansão urbana das 
cidades vizinhas  

                    

Lixo                     
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Existência de usina de triagem de lixo operando 
irregularmente. Ex: Vila Verde-Casimiro de Abreu  

                    

Aterro sanitário em Rio das Ostras e lixão (não é 
usina de separação) em Casimiro de Abreu  

                    

Agropecuária                     
Uso inadequado do solo no entorno (agropecuária)                      
Atividades agropecuárias, incompatíveis com a 
conservação ambiental, junto aos limites da Rebio  

                    

Alguns proprietários adotando práticas agropecuárias 
conflitantes com os interesses da Rebio  

                    

Alguns proprietários adotando práticas agrícolas não 
conservacionistas no entorno (uso de fogo e 
agroquímicos)  

                    

Práticas agropecuárias insustentáveis no longo prazo                     
Incentivos                     
Ausência de incentivos econômicos para os 
proprietários que têm florestas  

                    

Comunidades não organizadas para explorar serviços 
ambientais  

                    

Municípios com florestas não são remunerados pelos 
serviços ambientais  

                    

Descaracterização                     
Contaminação biológica. Ex: caramujo africano, 
gramíneas invasoras  

                    

Presença de espécies exóticas e invasoras no 
entorno: flora e fauna  

                    

Conservação                     
Áreas de preservação permanente – APP’s – 
desrespeitadas em todo o entorno da Reserva  

                    

Áreas de reserva legal desrespeitadas por 
fazendeiros  

                    

Crescente e desordenada antropização do entorno da 
Rebio  

                    

Fragmentação                     
Paisagem fragmentada, entorno degradado, Rebio 
mais isolada  

                    

Inexistência de conexão com outros fragmentos                     
Destruição dos corredores ecológicos pela 
agropecuária e incêndios  

                    

Incêndios                     
Incêndios florestais originados nas propriedades 
rurais vizinhas  

                    

A não orientação dos vizinhos a respeito de 
queimadas  

                    

Caça e tráfico                     
Cultura local de caça e captura de pássaros                      
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Continuação             
Gravidade – Atores Sociais e Equipe Técnica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A BR-101 como rota de tráfico de animais e o risco 
de introdução de espécies exóticas na região  

                    

Comércio ilegal de carne de caça                      
Existência de tráfico de animais silvestres                      
Acesso de caçadores à Rebio através das áreas do 
entorno  

                    

Visão da UC                     
Tomadores de decisão pouco informados sobre a 
função ecológica da UC  

                    

Não compreensão da Unidade pela comunidade 
circunvizinha  

                    

Cultura local                     
Visão conservacionista dos recursos naturais é 
incipiente  

                    

Socioeconomia                     
Más condições socioeconômicas no entorno (pressão 
sobre a Rebio)  

                    

Licenciamento                     
Ibama não é ouvido em processos de licenciamento 
ambiental  

                    

Licenciamento de atividades potencialmente 
poluidoras sem conhecimento ou anuência da Rebio  

                    

Fiscalização e controle                     
Baixa eficiência do modelo de fiscalização e controle                      
Não existência de ações conjuntas de monitoramento 
e fiscalização municipal, estadual e federal  

                    

Estrutura viária                     
Projeto do asfaltamento da estrada da Macuca                      
Privatização e duplicação da BR-101                      
Acesso ao interior da Reserva Biológica por estradas 
municipais  

                    

Presença de estradas municipais no interior da UC: 
Macuca e Pico Alto  

                    

Conflitos de uso                     
Atividades inerentes aos bolsões existentes na UC                      
Impactos provenientes das alterações antrópicas: 
gasoduto, BR-101, linhas de transmissão, linha férrea 
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5.3- Análise do Contexto: 
Oportunidades 

 
Na continuidade da análise do contexto – local, regional, nacional e internacional –, os participantes 
identificaram os principais aspectos que, considerados como oportunidades, contribuem para que a 

Reserva Biológica União cumpra com seus objetivos de criação. 
 
 
Fiscalização 
• Fiscalização em conjunto na área do mosaico das UC’s 

(União/Poço das Antas/APA São João)  
• Convênio entre Ibama e Prefeitura Municipal de 

Casimiro de Abreu para fiscalização  
• Instalação do Batalhão de Polícia Florestal e do Meio 

Ambiente em Barra de São João  
 

Combate a incêndios 
• Municípios estruturados para contribuir na prevenção e 

combate aos incêndios  
• Existência do Corpo de Bombeiros em Casimiro de 

Abreu 
• Parceria com a Brigada de Incêndio da Guarda 

Municipal de Rio das Ostras (DEPA) 
 
Agroecologia 
• Práticas agroecológicas sendo adotadas na região  
 
Geração de renda 
• Existência de atrativos no entorno para o 

desenvolvimento de projetos ecoturísticos  
• Interesse dos moradores do entorno em auxiliar 

pesquisadores na UC na parte de campo, gerando uma 
renda extra  

 
Municípios 
• Plano diretor sendo elaborado nos municípios 6v9a 
• Interesse dos municípios em desenvolver parcerias 

com a UC  
• Interesse do poder público em ações de proteção do 

meio ambiente  
• Interesse pela questão ambiental observado nas 

administrações municipais  
• Postura conservacionista por parte dos gestores 

públicos (Rio das Ostras) 
• Parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Macaé 

para ceder funcionários para a UC (em negociação) 
• Municípios com recursos financeiros no entorno, 

podendo ser investidos na questão ambiental 
 
Parcerias 
• Interesse de organismos financiadores em apoiar 

projetos de conservação na região  
• Parceria do Mero com a Rebio União e AMLD 
• Parceria da AMLD com a Rebio União 
• Empresas em processo de certificação: ISO 14000 e 

responsabilidade social  
 
Ministério Público 
• Ministério Público mais atuante na questão ambiental 

na região  
• TAC’s sendo utilizados como investimentos para a 

implementação da UC  

 
Compensação 
• Adoção de medidas compensatórias e mitigadoras para os 

empreendimentos  
• Mobilização da região para pleitear recursos de 

compensação ambiental da atividade petrolífera  
 
População 
• Interesse da população na proteção da mata atlântica 
• Ciência da existência da UC pelas comunidades do entorno 
 
Mosaico 
• Gestão integrada por mosaico sendo implementada  
• Criação de UC’s municipais nos municípios vizinhos  
• Interesse dos gestores das várias unidades de conservação 

em trabalhar o mosaico de maneira integrada  
• Projeto de corredores interligando UC’s municipais e 

fragmentos florestais  
• Criação e implantação dos comitês de bacia hidrográfica do 

Rio Macaé e do Rio São João  
• Implementação do mosaico de UC’s 
• Área é prioritária para implantação de corredores ecológicos 

(MMA) 
• Interesse crescente de proprietários rurais na criação de 

RPPN’s 
• Existência de uma APA federal abrangendo parte do entorno 

da Rebio 
 
Pesquisa 
• Instituições de pesquisa interessadas em contribuir para a 

conservação e manejo da UC  
• Interesse de órgãos de fomento para pesquisas com 

espécies ameaçadas 
• Empresas estatais que financiam pesquisas de espécies 

animais e/ou vegetais 
• Presença de campi universitários na região (potencial para 

pesquisa)  
• Estudos em desenvolvimento sobre impacto na 

biodiversidade existente no entorno e na UC 
• Interesse em dar continuidade aos encontros de 

pesquisadores em conjunto com a Reserva Biológica Poço 
das Antas 

• Comunidades do entorno diagnosticadas ambientalmente 
• Existência de bases teórica e prática para restauração de 

áreas degradadas 
 
Educação ambiental 
• Projeto Resgate Histórico integrando a comunidade Rocha 

Leão, a Rebio e a Secretaria Municipal de Rio das Ostras  
• Interesse das escolas em educação ambiental 1a 
• Estudos ambientais nas salas de aula. Ex: ensino 

fundamental/médio, escolas técnicas/Cefet etc.  
• Rodovia BR-101 como oportunidade de informar o público 

sobre a UC 
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5.4- Oportunidades: 
Aspectos Relevantes 

 

Os aspectos relacionados ao contexto identificados como oportunidades foram analisados, 
destacando-se, segundo a visão individual dos participantes – atores sociais e equipe técnica –, 

aqueles considerados de maior relevância para a Unidade de Conservação. 
 
Visão dos Atores Sociais: 

Aspectos relevantes – Atores Sociais  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Fiscalização                     
Convênio entre Ibama e Prefeitura Municipal de Casimiro de 
Abreu para fiscalização  

                    

Instalação do Batalhão de Polícia Florestal e do Meio 
Ambiente em Barra de São João  

                    

Fiscalização em conjunto na área do mosaico das UC’s 
(União/Poço das Antas/APA São João)  

                    

Combate a incêndios                     
Municípios estruturados para contribuir na prevenção e 
combate aos incêndios  

                    

Agroecologia                     
Práticas agroecológicas sendo adotadas na região                      
Geração de renda                     
Existência de atrativos no entorno para o desenvolvimento de 
projetos ecoturísticos  

                    

Interesse dos moradores do entorno em auxiliar 
pesquisadores na UC na parte de campo, gerando uma renda 
extra  

                    

Municípios                     
Plano diretor sendo elaborado nos municípios                      
Interesse dos municípios em desenvolver parcerias com a UC                     
Interesse do poder público em ações de proteção do meio 
ambiente  

                    

Parcerias                     
Interesse de organismos financiadores em apoiar projetos de 
conservação na região  

                    

Empresas em processo de certificação: ISO 14000 e 
responsabilidade social  

                    

Ministério Público                     
Ministério Público mais atuante na questão ambiental na 
região  

                    

Compensação                     
Adoção de medidas compensatórias e mitigadoras para os 
empreendimentos  

                    

Mobilização da região para pleitear recursos de compensação 
ambiental da atividade petrolífera  

                    

Mosaico                     
Criação de UC’s municipais nos municípios vizinhos                      
Gestão integrada por mosaico sendo implementada                      
Projeto de corredores interligando UC’s municipais e 
fragmentos florestais  

                    

Interesse dos gestores das várias unidades de conservação 
em trabalhar o mosaico de maneira integrada  

                    

Criação e implantação dos comitês de bacia hidrográfica do 
Rio Macaé e do Rio São João  

                    

Pesquisa                     
Instituições de pesquisa interessadas em contribuir para a 
conservação e manejo da UC  

                    

Educação ambiental                     
Projeto Resgate Histórico integrando a comunidade Rocha 
Leão, a Rebio e a Secretaria Municipal de Rio das Ostras  

                    

Estudos ambientais nas salas de aula. Ex: ensino 
fundamental/médio, escolas técnicas/Cefet etc.  

                    

Interesse das escolas em educação ambiental                      
Rodovia BR-101 como oportunidade de informar o público 
sobre a UC  
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Visão da Equipe Técnica: 
 

Aspectos relevantes – Equipe Técnica  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Fiscalização                     
Fiscalização em conjunto na área do mosaico 
das UC’s (União/Poço das Antas/APA São 
João)  

                    

Combate a incêndios                     
Municípios estruturados para contribuir na 
prevenção e combate aos incêndios  

                    

Geração de renda                     
Interesse dos moradores do entorno em auxiliar 
pesquisadores na UC na parte de campo, 
gerando uma renda extra  

                    

Municípios                     
Plano diretor sendo elaborado nos municípios                      
Interesse pela questão ambiental observado nas 
administrações municipais  

                    

Ministério Público                     
Ministério Público mais atuante na questão 
ambiental na região  

                    

TAC’s sendo utilizados como investimentos para 
a implementação da UC  

                    

Compensação                     
Adoção de medidas compensatórias e 
mitigadoras para os empreendimentos  

                    

Mosaico                     
Gestão integrada por mosaico sendo 
implementada  

                    

Interesse dos gestores das várias unidades de 
conservação em trabalhar o mosaico de 
maneira integrada  

                    

Criação de UC’s municipais nos municípios 
vizinhos  

                    

Projeto de corredores interligando UC’s 
municipais e fragmentos florestais  

                    

Criação e implantação dos comitês de bacia 
hidrográfica do Rio Macaé e do Rio São João  

                    

Pesquisa                     
Instituições de pesquisa interessadas em 
contribuir para a conservação e manejo da UC  

                    

Presença de campi universitários na região 
(potencial para pesquisa)  

                    

Educação ambiental                     
Projeto Resgate Histórico integrando a 
comunidade Rocha Leão, a Rebio e a 
Secretaria Municipal de Rio das Ostras  
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Visão Geral: 
Aspectos relevantes – Atores Sociais e Equipe Técnica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Fiscalização                     
Convênio entre Ibama e Prefeitura Municipal de Casimiro de 
Abreu para fiscalização  

                    

Instalação do Batalhão de Polícia Florestal e do Meio 
Ambiente em Barra de São João  

                    

Fiscalização em conjunto na área do mosaico das UC’s 
(União/Poço das Antas/APA São João)  

                    

Combate a incêndios                     
Municípios estruturados para contribuir na prevenção e 
combate aos incêndios  

                    

Agroecologia                     
Práticas agroecológicas sendo adotadas na região                      
Geração de renda                     
Existência de atrativos no entorno para o desenvolvimento de 
projetos ecoturísticos  

                    

Interesse dos moradores do entorno em auxiliar pesquisadores 
na UC na parte de campo, gerando uma renda extra  

                    

Municípios                     
Plano diretor sendo elaborado nos municípios                      
Interesse dos municípios em desenvolver parcerias com a UC                      
Interesse do poder público em ações de proteção do meio 
ambiente  

                    

Interesse pela questão ambiental observado nas 
administrações municipais  

                    

Parcerias                     
Interesse de organismos financiadores em apoiar projetos de 
conservação na região  

                    

Empresas em processo de certificação: ISO 14000 e 
responsabilidade social  

                    

Ministério Público                     
Ministério Público mais atuante na questão ambiental na 
região  

                    

TAC’s sendo utilizados como investimentos para a 
implementação da UC  

                    

Compensação                     
Adoção de medidas compensatórias e mitigadoras para os 
empreendimentos  

                    

Mobilização da região para pleitear recursos de compensação 
ambiental da atividade petrolífera  

                    

Mosaico                     
Gestão integrada por mosaico sendo implementada                      
Criação de UC’s municipais nos municípios vizinhos                      
Interesse dos gestores das várias unidades de conservação 
em trabalhar o mosaico de maneira integrada  

                    

Projeto de corredores interligando UC’s municipais e 
fragmentos florestais  

                    

Criação e implantação dos comitês de bacia hidrográfica do 
Rio Macaé e do Rio São João  

                    

Pesquisa                     
Instituições de pesquisa interessadas em contribuir para a 
conservação e manejo da UC  

                    

Presença de campi universitários na região (potencial para 
pesquisa)  

                    

Educação ambiental                     
Projeto Resgate Histórico integrando a comunidade Rocha 
Leão, a Rebio e a Secretaria Municipal de Rio das Ostras  

                    

Estudos ambientais nas salas de aula. Ex: ensino 
fundamental/médio, escolas técnicas/Cefet etc.  

                    

Interesse das escolas em educação ambiental                      
Rodovia BR-101 como oportunidade de informar o público 
sobre a UC  
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6- Mapeamento de Informações 
 

Organizados em pequenos grupos de trabalho segundo áreas temáticas, os participantes 
 fizeram o mapeamento das informações obtidas nos painéis de análise da Unidade de 

 Conservação e do contexto local consideradas relevantes para o manejo da Reserva Biológica, de 
forma integrada com o entorno ou Zona de Amortecimento. 

Foram elaborados os seguintes mapas temáticos: 
 
 

1- Pontos Fracos da Unidade de Conservação: 
Foram mapeadas as áreas de conhecimento insuficiente para o manejo da UC, de pressão de 
caça e extração vegetal; de risco de incêndios; degradadas, com gramíneas; de invasão de 
espécies exóticas; de eucaliptais e de acessos clandestinos através de propriedades lindeiras. 
 
2- Pontos Fortes da Unidade de Conservação: 
Foram mapeados a infra-estrutura existente; os acessos internos de serviços; as áreas 
destinadas à educação ambiental; a repetidora de rádio-comunicação; as áreas com pesquisas 
em andamento; os recursos hídricos e a área de vínculo histórico-cultural com o entorno. 
 
3- Infra-estrutura Regional: 
Foram mapeados os pontos de captação, tratamento e reservatório de água; lixões, aterros 
sanitários e esgotos; extração de areia e barro; as áreas de ocupação humana e cemitérios; as 
estradas, rodovia, ferrovia, linhas de transmissão e subestação e faixas de dutos. 
  
4- Atividades Econômicas: 
Foram mapeados as principais atividades econômicas direta ou indiretamente relacionadas à 
dinâmica da UC, desenvolvidas nos municípios de Rio das Ostras, Macaé e Casimiro de Abreu, 
como agroindústrias, áreas de agricultura, pecuária, melipolicultura e piscicultura; termoelétrica e 
indústrias; áreas de exploração de água e areia; equipamentos turísticos de esporte e lazer. 
 
5- Áreas de Risco: 
Foram mapeadas as áreas de uso de agrotóxicos; uso de fogo no manejo de pastagens; aterros 
sanitários e lixões; usinas de asfalto; extração de areia; processos erosivos e áreas afetadas 
pelas linhas de transmissão, dutos, estradas, rodovia e ferrovia.  
 
6- Corredores e Mosaico: 
Foram mapeados unidades de conservação existentes – nacionais, estaduais, municipais e 
particulares; as áreas pesquisadas e potenciais; os mosaicos e corredores de biodiversidade 
envolvendo os municípios de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Macaé. 
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Mapa 1: Pontos Fracos da Unidade de Conservação 
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Mapa 2: Pontos Fortes da Unidade de Conservação 
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Mapa 3: Infra-estrutura Regional 
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Mapa 4: Atividades Econômicas 
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Mapa 5: Áreas de Risco 
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Mapa 6: Corredores e Mosaico 
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Corredores e Mosaico: Legenda 
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7- Zona de Amortecimento 
 

Em uma análise sobre a definição da Zona de Amortecimento, foi apresentada e discutida a proposta 
de delimitação elaborada pela equipe técnica, buscando-se delinear seu perímetro de acordo com as 

sugestões dos participantes. Em alguns pontos críticos de interferência com os processos de 
expansão dos municípios de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, foi recomendada a realização de 
reuniões específicas com as secretarias municipais de Planejamento para melhor embasamento na 

definição da Zona de Amortecimento. 
Os seguintes limites foram identificados para a definição da Zona de Amortecimento:  

 
 
 
• Rio Lontra 
• Leito antigo do Rio São João 
• Estrada de contorno do Morro de São João 
• Estrada de Maricá 
• Limite de expansão urbana de Barra de São João (vide coordenadas/estrada) 
• RJ-162 (faixa 500 metros – analisar com a equipe de elaboração do Plano Diretor Municipal) 
• Estrada do Contorno 
• Estrada Fazenda Gonzaga (vide coordenadas) 
• Estrada do Cantagalo 
• Estrada Califórnia 
• BR-101 
• Trevo Macaé 
• RJ-168 
• Estrada Fazenda Pau Ferro (contornando) 
• Serra Malatesta (excluindo termoelétricas) 
• Rio Macaé 
• Estrada Serra Escura (linha de transmissão – Córrego do Ouro)  
• Maciço Atalaia (a ser analisado com a Prefeitura Municipal de Macaé) 
• Vertente 2 Barras (vertente norte do Maciço Atalaia)  
• Estrada Bicuda Pequena  
• Rio Macaé 
• Afluente até cabeceira do Lontra (vide coordenadas) 
• Assentamento Visconde (incluído) 
• Rio Lontra (divisa dos limites Antas/União) 
 
Excluídos 
• Núcleos urbanos 
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8- Áreas Estratégicas  
 

Na etapa de planejamento da Reserva Biológica União, os participantes inicialmente identificaram as 
seguintes áreas internas e externas consideradas estratégicas para o adequado manejo da Unidade 

e sua Zona de Amortecimento: 
 

 
Internas: 
 

• Eucaliptais 
• Estrada da Macuca 
• Estrada Pico Alto 
• Trilha interpretativa 
• Estradas 
• Torres de telefonia 
• Pátio ferroviário 
• BR-101 
• Ferrovia 
• Linhas e subestação 

 
 
Externas: 
 
 

• Corredores biológicos 
• Morro de São João 
• Gleba UTE 
• Rios/canais São João/Macaé/Ostras 
• Vila Verde Sul (loteamentos) 
• Lixões/aterros 
• Propriedades lindeiras 
• Municípios 
• Localidades: Rocha Leão, Rio Dourado e Bicuda Grande 
• Assentamentos: Visconde e Bendizia 
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9- Plano de Ação: 

Áreas Estratégicas e Ações Gerenciais Gerais  
 

9.1- Internas: 
 

Eucaliptais 
• Dar continuidade aos trabalhos da Câmara Técnica do Eucalipto 
• Aprimorar o projeto de manejo dos eucaliptos 
• Implementar o Plano através de parcerias 
 
Estrada da Macuca 
• Implantar comissão (Conselho da UC) para acompanhar o licenciamento da obra de pavimentação 

da ROS-01 
• Exigir a implantação de medidas mitigadoras para os impactos negativos causados pela estrada da 

Macuca – dentro da UC 
 
Estrada Pico Alto 
• Viabilizar a eliminação do trecho que corta a Reserva através de abertura de estrada alternativa 
 
Trilha interpretativa 
• Desenvolver projeto de melhoria da interpretação da trilha 
• Desenvolver projeto para estudo da capacidade de carga da trilha 
• Estudar a viabilidade de implantação de um trajeto alternativo mais curto para a trilha 
• Desenvolver projeto de melhoria da infra-estrutura da trilha: pontes e escadas 
• Elaborar um guia interpretativo para a trilha 
• Desenvolver projeto de ampliação da infra-estrutura da trilha: centro de vivência e mirante 
• Viabilizar, através de parcerias, a capacitação e contratação de monitores para a trilha  
 
Estradas 
• Viabilizar a manutenção das estradas consideradas essenciais para a Rebio 
• Acesso às torres: viabilizar manutenção periódica pelas concessionárias 
• Estrada do Buracão: eliminar as jaqueiras, melhorar a ponte e as drenagens 
• Estrada do Lava-pé: melhorar a drenagem, a ponte e fechar após a saída da trilha 
• Estrada Três Pontes: melhorar as pontes, a drenagem e os pontos críticos com utilização de brita 
• Estrada do Curral: melhorar a drenagem, a ponte e os pontos críticos com utilização de brita 
 
Torres de telefonia 
• Acompanhar os estudos que estão sendo realizados que visem identificar os possíveis impactos 

das torres de telefonia celular sobre o meio ambiente 
• Fazer gestões para que sejam atendidas as recomendações contidas nos estudos de impacto das 

torres de telefonia celular 
• Propor às operadoras de telefonia celular a adoção de design de torres com menos impacto visual 
• Formalizar a permissão de uso das torres para o sistema de comunicação da UC 
 
Pátio ferroviário 
• Elaborar um projeto para integrar o pátio ferroviário aos objetivos da UC 
• Considerar, no projeto do pátio ferroviário, o enfoque histórico-cultural com a questão ambiental 
• Fazer gestões junto à Rede Ferroviária Federal para que o pátio ferroviário seja repassado ao 

Ibama 
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BR-101  
Ferrovia 
• Implantar sistema de monitoramento na BR-101 e ferrovia (incêndios, acidentes, atropelamentos 

etc.) 
• Acompanhar todas as etapas do processo de licenciamento para a duplicação da BR-101 para 

propor medidas mitigadoras e compensatórias 
• Fazer gestão junto ao DNIT para implantação de dispositivo para controle de velocidade no trecho 

da UC 
• Fazer gestão junto ao DNIT para manutenção da faixa de servidão 
• Buscar informações/estudos sobre impactos de rodovias sobre o meio ambiente para propor nas 

condicionantes ambientais 
• Implantar mecanismos de travessia de fauna na UC e corredores 
• Sinalizar a UC e sua ZA sobre a questão ambiental 
• Fazer gestão junto ao Corpo de Bombeiros para a criação de uma equipe baseada na UC 
• Criar grupo de trabalho para acompanhar, desde o projeto, a duplicação da BR-101 
• Solicitar plano de manutenção e uso da ferrovia 
 
Linhas e subestação 
• Fazer gestão junto às empresas de energia para aumentar a altura das torres 
• Solicitar estudos sobre efeitos das LT’s e subestação sobre o meio ambiente e ações mitigadoras 
• Solicitar às empresas informações/treinamento para combate a incêndios sob as LT’s e sobre os 

dutos 
• Identificar na ZA onde não é necessário o corte raso de vegetação sob as linhas de transmissão 
• Fazer gestão junto às empresas para que as torres na ZA sejam pintadas de verde 
 
Ações gerais para as áreas de bolsões e de uso conflitante: estradas, torres de telefonia, pátio 
ferroviário, BR-101, ferrovia, linhas e subestação 
• Impedir a capina química nas faixas de servidão dentro da UC e APP’s da ZA e corredores 

biológicos 
• Orientar e treinar a equipe da UC sobre a tomada de decisões em caso de acidentes 
• Expor em local visível telefones de emergência das empresas e órgãos competentes 
• Solicitar que as empresas comuniquem qualquer acidente na ZA 
• Fazer gestão para que os funcionários e prestadores de serviços sejam conscientizados das 

normas de conduta da UC 
• Criar normas de conduta para funcionários e prestadores de serviços de empresas que precisem 

atuar na UC 
• Informar às empresas que toda interferência necessária nas estradas de acesso e infra-estruturas 

deverá ter anuência da UC, incluindo a subestação 
• Controlar a entrada e saída de pessoas que necessitam atuar na UC 
• Buscar meios ou normas para que as empresas que impactam a UC auxiliem na sua conservação 
• Buscar o licenciamento corretivo dos empreendimentos já instalados, com a respectiva 

compensação para a UC 
• Vetar a implantação de novas interferências de acordo com o decreto de criação 
• Solicitar às empresas análises de risco e planos de contingenciamento sobre suas atividades 
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9.2- Externas: 
 
Corredores biológicos 
• Incentivar os estudos científicos para implantação de corredores 
• Articular parcerias objetivando a implantação de corredores 
• Produzir mudas das espécies nativas da mata atlântica para restaurar as áreas degradadas do 

interior da UC e para a implantação dos corredores ecológicos 
• Priorizar os corredores vizinhos à Rebio 
• Consolidar o corredor da Serra do Mar na região 
• Buscar parcerias para implantação de programas de monitoramento dos corredores biológicos 
• Direcionar ações de educação ambiental para a proteção de corpos hídricos e implantação de 

corredores biológicos 
• Incentivar RPPN’s no entorno da Rebio 
 
Morro de São João 
• Fazer gestões para a criação de monumento natural federal no Morro de São João 
• Identificar e sanar dificuldades para criar a RPPN Morro Grande (João Lopes) 
• Exercer esforços para a criação da 4ª RPPN no Morro São João 
• Incentivar o desenvolvimento de atividades de ecoturismo 
• Realizar parcerias com entidades afins para promover a recuperação das APP’s 
 
Gleba UTE 
• Propor permuta da Gleba da UTE por área contígua e florestada 
 
Rios/canais São João/Macaé/Ostras 
• Participar ativamente dos comitês das bacias do São João e Macaé 
• Apoiar a divulgação das normas específicas do ordenamento pesqueiro do Rio São João 
• Apoiar pesquisas e monitoramento da ictiofauna e algas azuis 
• Incentivar a restauração da mata ciliar dos principais corpos d’água da ZA na bacia de contribuição  
• Fazer gestões para o manejo dos canais secundários que abastecem o Rio São João na ZA 
• Intensificar a fiscalização do cumprimento da legislação sobre APP’s na ZA 
 
Vila Verde Sul (loteamentos) 
• Exigir a legalização (licenciamento ambiental) junto à Feema 
• Exigir do loteador o licenciamento para supressão de vegetação junto ao Ibama 
• Acompanhar o processo no MP assegurando a adequação ambiental/questionando a autorização 

municipal da implantação do loteamento e a lei municipal que declarou área de expansão urbana 
 
Lixões/aterros 
• Estabelecer contato permanente com o MP em relação às políticas municipais de tratamento de 

resíduos 
• Interagir na elaboração do plano diretor dos municípios no tocante ao tratamento/disposição final 

dos resíduos 
 
Propriedades lindeiras 
• Incentivar a criação de RPPN’s 
• Envolver as propriedades lindeiras na prevenção e combate a incêndios 
• Envolver os proprietários locais na vigilância da UC 
• Intensificar o programa de educação ambiental da Rebio às propriedades lindeiras 
• Articular assistência técnica e prestação de serviços aos proprietários 
• Orientar os produtores rurais do entorno sobre o correto manejo e uso controlado do fogo 
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• Aumentar o esforço de fiscalização nas propriedades lindeiras 
• Desenvolver com proprietários lindeiros a implantação de um cinturão verde (propriedades/Rebio) 
Municípios 
• Buscar parceria com os municípios (seção de funcionários, financeira, fiscalização) 
• Articular parcerias com os municípios para projeto do resgate histórico-cultural com vistas à 

valorização da Rebio no espaço das comunidades 
• Desenvolver junto às secretarias municipais programas de educação ambiental 
• Incentivar a recuperação florestal na Zona de Amortecimento da UC 
• Fazer gestão para o saneamento básico das localidades 
 
Localidades: Rocha Leão, Rio Dourado e Bicuda Grande 
• Promover parcerias entre empresas e comunidades locais para formação de agentes 

multiplicadores ambientais 
• Incluir nos materiais de divulgação da Rebio os pontos de atração de interesse histórico-cultural. 

Ex: assentamentos, Estação Ferroviária Rocha Leão 
• Estimular a revitalização e divulgação da estação ferroviária de Rocha Leão (festival de inverno, 

feira agropecuária), contribuindo para a geração de renda dos moradores 
• Intensificar a educação ambiental nas localidades de Rocha Leão, Rio Dourado e Bicuda 
• Apoiar a melhoria do acesso Rocha Leão – Estrada do Cantagalo 
 
Assentamentos: Visconde e Bendizia 
• Estimular as comunidades para a identificação das atividades potencialmente geradoras de renda 

(artesanato, fibra bananas) buscando parcerias 
• Promover o desenvolvimento de cursos de capacitação 
• Estimular parcerias para a formação de agentes ambientais 
• Facilitar a integração entre os assentamentos e instituições oficiais em relação à infra-estrutura 

básica de fomento às atividades econômicas 
• Estimular parceria para a recuperação da sede do assentamento Bendizia 
• Alertar o Ministério da Reforma Agrária quanto às ameaças de acampamentos de sem-terra na 

Zona de Amortecimento da Reserva 
• Incentivar ações que visem à adoção de práticas agroecológicas. Ex: sistemas agroflorestais, 

agricultura orgânica 
• Articular o saneamento básico de Bicuda 
• Buscar junto ao Incra, assentamento e prefeitura de Macaé solução para a gestão da área de 

reserva da Bendizia 
• Promover a recuperação das margens do Córrego Dantas 
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9.3- Ações Gerenciais Gerais 
 
Internas 
 
Manutenção 
• Estabelecer parcerias com os municípios (pessoal, máquinas e equipamentos) 
• Viabilizar a contratação de empresa de manutenção e vigilância 
 
Combate a incêndio 
• Estabelecer parcerias com o município e Corpo de Bombeiros 
• Capacitar as brigadas de incêndio dos municípios (em incêndios florestais) 
• Articular a criação de brigadas de incêndio nos municípios da área de entorno 
• Articular para que exista uma brigada permanente na UC, com equipamentos e treinamento 

adequados 
• Elaborar e implementar sistema de proteção da Unidade (vigilância, fiscalização, câmeras, controle 

das entradas, cercas) 
• Promover ações junto ao Governo Estadual para especialização do Corpo de Bombeiros de 

Casimiro de Abreu em incêndios florestais 
• Divulgar a existência e os objetivos de criação da UC (mídia local, folder, palestras, vídeos 

educativos) 
• Elaborar vídeo institucional da Rebio 
• Implantar centro de visitantes 
• Desenvolver programa de voluntariado e estágios 
• Ampliar o quadro de funcionários de acordo com o Plano de Manejo 
• Promover a capacitação/nivelamento/atualização dos conselheiros 
• Desenvolver estratégia de captação de recursos financeiros 
• Articular para que recursos de compensação ambiental sejam realmente direcionados para a UC e 

região 
• Promover a ampliação da infra-estrutura para apoiar pesquisas 
• Incentivar e apoiar a realização de pesquisas na UC 
• Desenvolver estratégia para a realização de pesquisas de interesse da UC 
• Levantar processo histórico de uso e ocupação do solo da UC 
• Fomentar pesquisas de base (inventários de fauna, flora, solo etc.) 
 
Externas 
 
• Desenvolver estratégia para combate/manejo ao caramujo africano, exóticas e invasoras  
• Dar continuidade às ações e iniciativas de trabalhar de maneira integrada de modo a reconhecer o 

mosaico centro-norte fluminense 
• Manter e ampliar a participação da Rebio em fóruns e espaços de discussão de políticas públicas 
• Acompanhar e monitorar os processos de licenciamento municipais e estaduais na ZA 
• Montar inspeção aérea periódica, permanentemente, por helicóptero 
• Articular junto ao Ibama para que existam fiscais permanentes na UC 
• Estabelecer parcerias com prefeituras (combustível, carro), Batalhão Florestal, IEF, Feema, Serla 
• Elaborar plano de ação conjunta e permanente 
• Incentivar convênios das prefeituras municipais com o Ibama para efeito de fiscalização 
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10- Cooperação Interinstitucional 
 
 
 
Finalizando a oficina, os participantes identificaram grupos e instituições – locais, regionais, nacionais 
e internacionais – com potencial de cooperar na implementação das ações propostas para o manejo 
da Reserva Biológica União e sua Zona de Amortecimento. 
 

 

Instituição Potencial de Contribuição 
Nível Local 

Serviço de Água e Esgotos de                         
Casimiro de Abreu – SAAE 

- 

Colônia de pescadores de Barra de São 
João 

- 

Associação Mico-Leão-Dourado – AMLD Técnica, financeira, institucional e logística 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca de Rio das Ostras – 
Semap 

Restauração/recuperação de áreas degradadas no interior da 
UC e implantação de corredores biológicos 

Fundação Rio das Ostras de Cultura – 
FROC 

Projeto de resgate cultural em Rocha Leão 

Consórcio Intermunicipal da Macrorregião 
Ambiental 5 – Consórcio MRA-5 

- 

Movimento Ecológico de Rio das Ostras – 
Mero 

Movimento ecológico 

Plenária de Entidades da Macroregião 
Ambiental 5 – Plenária MRA-5 

- 

Associação Cultural e Ecológica do 
Município de Casimiro de Abreu – Acemca 

- 

Associação Macaense de Defesa Ambiental 
– Amda 

- 

Associação de Moradores de Rocha Leão - 
Secretaria de Obras de Casimiro de Abreu Técnico-institucional e operacional 
Prefeitura de Casimiro de Abreu Financeiro 
Secretaria de Planejamento de Casimiro de 
Abreu 

Técnico-institucional 

Secretaria de Meio Ambiente de Casimiro 
de Abreu 

Técnico-institucional 

Secretaria de Agricultura de Casimiro de 
Abreu 

Técnico-institucional e operacional 

Secretaria de Agricultura de Macaé Assistência técnica aos proprietários lindeiros 
Posto de policiamento florestal de Barra de 
São João 

- 

Associação dos Produtores Rurais de Rio 
das Ostras 

- 

Sindicato Rural de Casimiro de Abreu - 
Associação de moradores de Rio Dourado, 
Professor Souza e Barra de São João 

- 

Colônia dos Pescadores de Rio das Ostras 
– Z-22 

- 

Associações de Pequenos Produtores de 
Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé 

- 
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Continuação 

Instituição Potencial de Contribuição 
Nível Estadual 

Corpo de Bombeiros de Macaé e Casimiro – 
CBERJ 

Proteção 

Emater de Macaé, Rio das Ostras e 
Casimiro de Abreu 

Assistência técnica aos proprietários rurais 

Comitê da Bacia do Rio São João Técnico-institucional 
UENF - Pesquisa 

- Manejo/retirada do eucalipto 
Batalhão de Polícia Florestal e Meio 
Ambiente 

- Institucional 
- Fiscalização 

Ampla Cooperação técnica 
Feema - 
Serla - 
IEF - 
Comitê da Bacia do Rio Macaé - 
Ministério Público Estadual - 

Nível Nacional 
Marinha do Brasil - Base naval de São Pedro 

- Helicóptero 
Sebrae-RJ - 
Senac - 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – 
UFRJ 

Técnico-científico 

Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro  

- Pesquisa 
- Manejo/retirada do eucalipto 

Ibama – APA São João Mosaico 
Furnas Cooperação técnica 
Incra-RJ 
Casimiro de Abreu 

- 

DNIT - 
Polícia Federal - 
Ministério Público - 

Nível Internacional 
WWF-Brasil - Financeiro 

- Institucional 
Conservação Internacional – CI  - Financeiro 

- Institucional 
Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica/Unesco 

Institucional 

Comunidade Zoológica Internacional - Financeiro 
- Institucional 

Comitê Internacional para Manejo dos 
Micos-Leões 

- 
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11- Avaliação da Oficina 
 
 

Em uma avaliação final da oficina, os participantes manifestaram, de forma livre e espontânea,  
seus sentimentos: 

 
 
• Oficina superproveitosa, rica. Adorei! 

• Oficina enriquecedora. Novos conhecimentos adquiridos sobre a região 

• Oficina levantou, discutiu e decidiu sobre os principais problemas da Rebio. Bem participativa 

• Muito boa a oficina 

• Superaproveitável. Parabéns! 

• Oficina eficiente e interessante 

• Oficina excelente como sempre. Parabéns! 

• Oficina muito produtiva 

• Oficina ok 

• Muito produtiva e cumpriu seu objetivo 

• Grande trabalho. Obrigado 

• Excelente condução. Oficina produtiva 

• Oficina muito enriquecedora. Obrigado, equipe! 

• Oficina bastante produtiva. Ótima condução 

• Gostei muito da oficina, da participação de todos. Só que, em alguns momentos, o moderador deve 
ter cuidado ao comentar as fichas para não inibir as pessoas (da comunidade principalmente) 

• Troca de experiência muita importante, rica e inesquecível. Nota 10! 

• Parabéns. Mais uma vez uma grande moderação. Participação 10 
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