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Apresentação 

Apresenta-se neste documento o Resumo Executivo do Plano de Manejo da Reserva 
Biológica União. Este segue as exigências do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza - SNUC, Lei Nº 9.985, de 18 de Julho de 2000 e sua 
regulamentação, Decreto Nº 4.340, de 22 de Agosto de 2002, além das recomendações 
estabelecidas pelo IBAMA (2002) no Roteiro Metodológico de Planejamento - Parque 
Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica. 

A caracterização ambiental e o levantamento sócio-econômico da Região e Zona de 
Amortecimento da RB são apresentados neste documento. O Diagnóstico Ambiental é 
detalhado para a área da Reserva, enfatizando-se os aspectos relativos à conservação dos 
recursos naturais. 

As Zonas de Manejo e as Áreas Estratégicas Internas e Externas estão definidas e 
descritas, assim como os critérios para as suas delimitações.  
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1. – Introdução 

1.1. – Definição e objetivos 

As Reservas Biológicas foram criadas em conformidade com a Lei N.o 4.471, de 15 de 
Setembro de 1965, que instituiu o Novo Código Florestal, com a Lei N.o 5.197, de 28 de 
Fevereiro de 1967, que dispõe sobre a Lei de Proteção à Fauna, e, mais recentemente, com 
a Lei Nº 9.985, de 18 de Julho de 2000, que inclui esta categoria de manejo no Grupo I das 
Unidades de Proteção Integral (Cap. III, Art. 7), e considera o seu objetivo de criação “a 
preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem 
interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de 
recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para 
recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos 
naturais” (Cap.III, Art.10). 

Segundo o SNUC (2000) as definições de preservação e recuperação estão apresentadas 
no Cap.I, Art 2º. A preservação é definida como: “O conjunto de métodos, procedimentos e 
políticas que visam à proteção, a longo prazo, das espécies, habitats e ecossistemas, além 
da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas 
naturais”. A recuperação é definida como “A restituição de um ecossistema ou de uma 
população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de 
sua condição original “ 

Toda Reserva Biológica é de posse e de domínio público, portanto, as áreas particulares 
incluídas em seus limites devem ser desapropriadas (Cap. III, Art. 10, §1º). Não são 
permitidas visitações públicas, exceto se estas são realizadas com objetivos educacionais, 
de acordo com as determinações de seu Plano de Manejo e normas estabelecidas pelo 
órgão responsável por sua administração e previstas em regulamento (Cap.III, Art. 10, §2º). 
Do mesmo modo, a realização de pesquisas científicas depende de prévia autorização do 
órgão competente e estará sujeita às normas por este estabelecidas, bem como àquelas 
previstas em regulamento (Cap.III, Art.10, §3º). 

1.2. – Plano de Manejo 

Segundo a Lei Nº 9.985, todas as categorias de Unidades de Conservação devem dispor de 
um Plano de Manejo (PM), o qual deve abranger a área da Unidade de Conservação, sua 
Zona de Amortecimento (ZA) e os Corredores Ecológicos (CE). Este PM é definido como um 
“Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade 
de Conservação, estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da 
área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 
necessárias à gestão da unidade”. 

O PM contém os objetivos específicos do manejo, as normas e as diretrizes que guiam o 
manejo de uma área protegida. Portanto, é um instrumento de planejamento essencial, 
através do qual identificam-se as necessidades, estabelecem-se as prioridades e 
organizam-se as ações de manejo da UC e da Zona de Amortecimento. 

A regulamentação da Lei do SNUC, feita através do Decreto No 4.340, de 22 de Agosto de 
2002, determinou a necessidade de um documento para orientar a elaboração dos Planos 
de Manejo para as categorias de manejo acima mencionadas (Cap. III, Art. 14). Dessa 
forma, o Roteiro Metodológico para o Planejamento de Unidades de Conservação de Uso 
Indireto, elaborado pelo IBAMA em 1996, foi aprimorado, originando um novo Roteiro 
Metodológico que ajustou o planejamento aos conteúdos da Lei do SNUC e da sua 
regulamentação. 
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Com a revisão do Roteiro de 1996, modificou-se a forma de organização das informações, 
originando uma nova estruturação do Plano de Manejo. Por outro lado, foram feitas 
inovações, tais como a incorporação de elementos de outras metodologias eficientes no 
planejamento de UCs, como o planejamento estratégico, por exemplo. 

A elaboração do presente Plano de Manejo seguiu a metodologia definida pelo Roteiro 
Metodológico de Planejamento (MMA/IBAMA, 2002) para as categorias de manejo: Parque 
Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica. 

O PM da Reserva Biológica União resultou da utilização do mecanismo de compensação 
ambiental para as Unidades de Conservação, em função do licenciamento ambiental da 
Usina Termoelétrica Norte Fluminense S.A. (UTE). Foi estabelecido um convênio entre o 
IBAMA, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR), 
a Fundação Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a UTE. Além da UTE, a CI tem apoiado a 
realização do Plano de Manejo e o recurso é repassado através da Associação Mico-Leão-
Dourado. 

Até o desenvolvimento deste Plano de Manejo, a RB não dispunha de nenhum instrumento 
de planejamento, mas a administração não tem medido esforços no sentido de atender aos 
objetivos de criação da Unidade. 

2. – Informações Gerais Sobre a Unidade de Conservação 

2.1. – Descrição 

A Reserva Biológica União está localizada na Região das Baixadas Litorâneas do Estado do 
Rio de Janeiro, entre os paralelos 22º36’ e 22º12’ de latitude sul e os meridianos 42º00’ e 
42º60’ de longitude oeste. A Unidade de Conservação contempla terras dos seguintes 
municípios: Casimiro de Abreu com 2,78%, Rio das Ostras com 6,26% e Macaé com 0,02% 
da área total de cada município. Os valores foram calculados utilizando-se o limite 
gerenciado da Reserva. 

Com vistas ao planejamento e à intervenção da gestão ambiental, o Estado do Rio de 
Janeiro foi dividido em Macrorregiões Ambientais (MRA), oficializadas pelo Decreto Estadual 
nº 26.058, de 14 de março de 2000. Esta divisão baseou-se em critérios técnico-ambientais, 
administrativos e políticos. A superfície terrestre de uma MRA compreende uma ou mais 
bacias hidrográficas, podendo abranger integralmente municípios ou porções de seus 
territórios político-administrativos. Neste contexto, a Reserva está incluída na Macrorregião 
Ambiental 4 (MRA-4), pela Bacia do Rio São João, e na Macrorregião Ambiental 5 (MRA-5), 
pela Bacia do Rio Macaé. 

A Reserva Biológica União foi criada pelo Decreto sem número de 22 de abril de 1998, com 
os objetivos de 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.  

Pelo decreto de criação da UC são excluídas as áreas correspondentes às faixas de 
domínio e à infra-estrutura de interesse nacional apresentadas no QUADRO 4, com suas 
áreas e percentagens em relação à área da UC. 

Na FIGURA 1 podem ser observados os seus limites traçados no mosaico de ortofotos, que 
permite uma visão geral de sua situação atual. 

O QUADRO 1 apresenta a Ficha Técnica com os dados da Reserva Biológica União. 
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FIGURA 1 – Mosaico de Ortofotos 
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QUADRO 1 – Ficha Técnica da Unidade de Conservação 

Nome da Unidade de Conservação: Reserva Biológica União 
Superintendência do IBAMA / RJ: IBAMA - RJ  Praça 15 de Novembro, 42, 8o andar, Centro, Cep.: 20.010-
010, Rio de Janeiro – RJ. Tel.:(21) 2506-1734/35/37/38/39/40. Fax: (21) 2221-4911 

Endereço da Sede:  Rodovia BR-101 Km 185 - Rocha Leão - Rio das Ostras-RJ 
Endereço para correspondência: Caixa Postal 109-981 Casimiro de Abreu-RJ CEP: 28860-970 

Telefax: (22) 27771113/27771115 
E-mail: rebiouniao@terra.com.br  

Superfície da UC (ha): 3.126 *1 
Perímetro da UC (km): 78,81*2 
Superfície da ZA (ha) 59941,70 
Perímetro da ZA (km) 225,60 

Município Percentagem (%) Estado 
Rio das Ostras 52,7 RJ 
Casimiro de Abreu 47,1 RJ 

Municípios que atinge 
e percentual 
abrangido pela UC: 

Macaé 0,3 RJ 
Estado que abrange: Rio de Janeiro (RJ) 
Coordenadas geográficas (latitude 
e longitude): 22º25’40”S, 42º02’06”W 

Número do Decreto de Criação:   s/n, Decreto de 22 de abril de 1998 
Marcos geográficos referenciais 
dos limites:  

Biomas e ecossistemas: Mata Atlântica: Floresta Ombrófila Densa Submontana e Floresta 
Ombrófila Densa de Terras Baixas 

Atividades permitidas  

Educação Ambiental 

A Reserva realiza palestras em escolas e participa de eventos 
comemorativos e de projetos educativos desenvolvidos na região. 
Também promove atividades em seu interior, principalmente na Trilha 
Interpretativa do Pilão. 

Fiscalização 

Esta atividade é deficiente e assistemática. A Reserva não dispõe de 
corpo de funcionários encarregado da fiscalização, mas, apesar disso, 
atende às denúncias e participa da fiscalização conjunta denominada 
Operação Mosaico, no entorno da RB União, da RB de Poço das Antas e 
em toda a área de abrangência da APA do Rio São João. Nas operações, 
a Reserva recebe o apoio do Batalhão Florestal e destas UCs.  

Pesquisa e Monitoramento 

A unidade tem 36 pesquisas em andamento e outras 33 já foram 
concluídas no período de 1999 a 2006. 
É realizado o monitoramento das ações antrópicas e dos grupos de 
micos-leões-dourados que vivem na RB.  

Visitação 

A visitação pública, com finalidade de lazer e recreação, não é permitida 
pela categoria de manejo. Entretanto, são programadas visitas de 
educadores, grupos escolares, universitários e grupos da comunidade à  
unidade de conservação, com finalidades educacionais e/ou científicas  

Atividades Conflitantes  

 

No interior da RB ocorrem atividades de caça. Além disso, a RB é cortada 
pela Rodovia BR-101, pela Ferrovia, e duas estradas municipais de Rio 
das Ostras passam em seu interior. Ainda, em seu interior estão 
instaladas linhas de transmissão de energia elétrica – LT e uma faixa da 
PETROBRAS, onde se encontram instalados um oleoduto e dois 
gasodutos.  

LEGENDA: *1 Esse valor corresponde ao que está determinado na escritura da antiga Fazenda União. No 
entanto, a área da RB União foi calculada com base no limite traçado pela AMLD e que foi adotado 
pelo IBAMA como limite oficial gerenciado da UC. Excluindo-se os bolsões, considerados neste PM 
como ZA, apresentado no QUADRO 4, a área da UC é de 2.547,95 ha. Este será, portanto, o valor 
adotado no presente PM. 
 
*2 Este valor de perímetro foi considerado incluindo-se todas as medidas de limite com as infra-
estruturas retiradas de dentro da RB, conforme decreto de criação. 
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2.2. – Acesso à Unidade 

A Reserva Biológica União tem sua portaria principal situada na Rodovia BR-101, localidade 
de Rocha Leão, Município de Rio das Ostras, sendo a principal via de acesso à Rodovia BR-
101. Saindo do pedágio da Ponte Costa e Silva (Rio-Niterói), no sentido nordeste, em 
direção à Vitória (ES), a Unidade está a 160 km. No sentido nordeste – sudeste, a partir da 
região norte fluminense, está a 110 km de Campos dos Goytacazes e a 36 km de Macaé. O 
QUADRO 2 permite verificar a distância rodoviária entre a Reserva União e as principais 
cidades mais próximas. 

QUADRO 2 – Distância Rodoviária entre a RB União e as cidades mais próximas 

A região onde está situada a Unidade de 
Conservação conta com alguns aeroportos e 
helipontos que possibilitam o acesso aéreo, 
conforme se observa no QUADRO 3. 

 

QUADRO 3 – Aeroportos e Helipontos próximos a RB União 
Localidade Aeroporto Tipo Administração Pista 

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

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

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

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

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

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

Entre 1940 e 1941, o Dr. Nelson C. Brioso, engenheiro agrônomo, foi contratado pela “The 
Leopoldina Railway Company Limited” e iniciou os primeiros reflorestamentos com 
eucaliptos na fazenda, seguindo as técnicas estabelecidas por Edmundo Navarro de 
Andrade, que introduziu o eucalipto no Brasil, com o qual trabalhou na Companhia Paulista 
de Estradas de Ferro. Tais plantios visavam o abastecimento de lenha, em face da escassez 

Cidades Distância 
Rio de Janeiro 160 km 

Campos dos Goytacazes 110 km 
Macaé 36 km 

Rio das Ostras 23 km 
Casimiro de Abreu 21 km 
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de lenha nativa que estava ocorrendo. Para tanto, foi instalado, na área da Fazenda União, 
um viveiro para mudas de eucaliptos no qual as espécies utilizadas eram saligna e alba. 

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

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

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

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

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

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

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

Em 1996, a R.F.F.S/A entrou em processo de privatização e colocou a Fazenda à venda, 
gerando uma mobilização da comunidade científica, ONG’s, Chefes de Unidades de 
Conservação Federais, instituições públicas da área ambiental e ambientalistas de várias 
nacionalidades junto ao Governo Federal, com o objetivo de criar na área da Fazenda União 
uma Unidade de Conservação. 
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Desta forma, em 1998, o Presidente da R.F.F.S/A solicitou junto ao Ministério da Fazenda, a 
incorporação da Fazenda União ao Patrimônio da União Federal. No dia 22 de abril do 
mesmo ano Marco Antônio de Oliveira Maciel, vice-presidente da República, assinou o 
Decreto de Criação da Reserva Biológica União, que foi publicado no Diário Oficial do dia 
seguinte. Em 03 de agosto de 1998, através da portaria IBAMA no. 900/98-P, foi nomeado 
como primeiro gestor da RB União, o Engenheiro Florestal Whitson José da Costa Junior, 
que permanece até hoje no cargo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. – Região e Zona de Amortecimento da Reserva Biológica União 

3.1. – Região 

A Região da UC é definida pelo SNUC como “aquela que engloba as áreas dos municípios 
nos quais se insere a UC e os municípios abrangidos pela ZA”. 

Para este diagnóstico, definiu-se como Região da Unidade de Conservação os municípios 
de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé, nos quais a Reserva Biológica está inserida 
e que são abrangidos por sua Zona de Amortecimento. Estes municípios e seus limites 
podem ser observados na FIGURA 2. 

3.2. – Zona de Amortecimento 

A Zona de Amortecimento da Reserva Biológica União está incluída nos Municípios de 
Macaé, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, com uma área de 59941,70ha e pode ser 
observada na FIGURA 2. 

Fazem, também, parte da Zona de Amortecimento, as áreas de infra-estrutura nacional e 
suas faixas de domínio excluídas pelo Decreto de criação, apresentadas em detalhe no 
QUADRO 4. 

QUADRO 4 – Valores das áreas excluídas pelo decreto de criação da RB União 
CLASSE HECTARES PERCENTAGEM 

Pátio Ferroviário 4.32 0,07 
Faixa de Dutos da PETROBRAS 12.66 0,21 
Faixa da Rodovia BR-101 52.34 0,87 
Faixa de FURNAS 45.17 0,75 
Faixa AMPLA 10.64 0,17 
Faixa AMPLA – FURNAS + Faixa CMRL 6.35 0,10 
Faixa AMPLA – Araruama 4.89 0,08 
Faixa AMPLA – Porto do Carro 2.14 0,04 
Subestação de FURNAS 14.41 0,24 
Ferrovia Centro Atlântica 19.96 0,33 
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FIGURA 2 – Região da UC, Zona de Amortecimento e limites municipais 
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3.2.1. – Critérios utilizados para a identificação da Zona de Amortecimento da RB 

Na definição da Zona de Amortecimento, utilizou-se, inicialmente, o critério do limite de 
10km ao redor da Unidade de Conservação, conforme disposto na Resolução CONAMA 
nº13/90, e com base no Roteiro Metodológico (MMA/IBAMA, 2002), aplicaram-se critérios 
para inclusão, exclusão e ajuste. Na FOTOGRAFIA 1 observa-se uma visão geral da Zona 
de Amortecimento da RB. 

Critérios de inclusão: 

• As micro-bacias dos rios que fluem para a Unidade de Conservação e seus divisores de 
água. 

• Locais de desenvolvimento de projetos e programas federais, estaduais e municipais 
que possam afetar a UC, como assentamentos, projetos agrícolas, pólos industriais e 
grandes projetos privados, entre outros. 

• Áreas úmidas com importância ecológica para a UC. 

• Áreas naturais preservadas, com potencial de conectividade com a UC (APP, RL, RPPN 
e outras).  

• Remanescentes de ambientes naturais próximos à UC que possam funcionar ou não 
como corredores ecológicos. 

• Áreas sujeitas a processos de erosão de escorregamento de massa, que possam vir a 
afetar a integridade da UC. 

• Sítios arqueológicos. 

• Áreas com potencial para a sobrevivência do mico-leão-dourado. 

Critérios de ajuste: 

• Estradas. 

• Drenagens. 

• Áreas de preservação permanente ao redor da drenagem prevista por lei. 

FOTOGRAFIA 1 – (a) e (b): Visão geral da Zona de Amortecimento da RB 
a b 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Resumo Executivo 
 

 
 Maio / 2008 22 

4. – Caracterização Ambiental 

As principais características ambientais da Zona de Amortecimento da RB estão 
apresentadas neste item. 

4.1. – Meio Abiótico 

4.1.1 – Clima 

Em toda a ZA da RB União predomina o clima Tropical Úmido, com duas estações bem 
definidas ao longo do ano: a estação chuvosa (verão), com temperaturas e índices 
pluviométricos elevados, e a estação seca (inverno), com índices mais moderados. 

Apresenta, em geral, temperatura média anual de 18ºC a 24ºC e os índices pluviométricos 
médios anuais oscilam entre 1100mm e 2400mm dependendo das variações topográficas 
da ZA. Os meses de novembro a abril apresentam geralmente índices que correspondem a 
71% do total anual médio. Os meses mais secos vão de maio a setembro (TAKIZAWA, 
1995). 

4.1.2 – Hidrologia 

As águas são drenadas através de três bacias de drenagem: Bacia do Rio Macaé, que 
equivale a aproximadamente 60% da área da ZA, Bacia do Rio São João, que corresponde 
a cerca de 36%, e Bacia do Rio das Ostras, que representa 4% da área da ZA. 

4.1.3. – Geologia 

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

No GRÁFICO 1 e no Mapa Temático de Geologia – FIGURA 3, apresentam-se as Unidades 
geológicas e sua distribuição de ocorrência na Zona de Amortecimento da RB, assim como 
seus valores de área em hectares e porcentagem em relação a esta zona. 

GRÁFICO 1 – Unidades Geológicas ocorrentes na Zona de Amortecimento 

LEGENDA 
MNps Complexo Paraíba do Sul Unidade São Fidelis 

Py1rl Complexo Região dos Lagos 

ελ5 Granito Sana 

Qc Depósitos Colúvio-Aluvionares 

Qhfl Depósitos Flúvio-Lagunares 

Ny2d Suíte Desengano 

Mnb Complexo de Búzios 

14%

15% 18%

2%
11%

2% 2%

36%

MNps Py1rl ελ5 Qc
Qhfl Ny2d Mnb KTλsj

KTλsj Maciço Alcalino do Morro de São João 

 

4.1.4. – Geomorfologia 

No GRÁFICO 2, podem ser observados os valores de área e porcentagem de ocorrência 
das Unidades de Relevo na Zona de Amortecimento da RB União. Verifica-se que a 
Unidade Escarpas Serranas é a de maior ocorrência, representando 41% da Zona de 
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Amortecimento, seguida pela Unidade Colinas Isoladas e pelas Planícies Aluviais, que 
representam, respectivamente, 13,5% e 12,3%. 

Na FIGURA 4, apresenta-se o Mapa Temático de Geomorfologia com as Unidades de 
Relevo ocorrentes na Zona de Amortecimento e sua distribuição. 

GRÁFICO 2 – Unidades de Relevo ocorrentes na Zona de Amortecimento da RB 
União 

LEGENDA 
ESR Escarpas Serranas 
CIS Colinas Isoladas 
PAL Planícies Aluviais 
PFL Planícies Flúvio-Lagunares 
DCO Domínio Colinoso 
ASD Alinhamentos Serranos e Degraus Estruturais 
DSC Domínio Suave Colinoso 
MIA Maciços Intrusivos Alcalinos 

2%

12%

12%
13%

3%

9%
4%

3%

42%

ESR CIS PAL PFL DCO
ASD DSC MIA DCM

DCM Domínio de Colinas Dissecadas 

 

4.1.5. – Solos 

A Zona de Amortecimento da RB União apresenta dez classes de solos que estão listadas 
no GRÁFICO 3, com suas respectivas áreas e porcentagem de ocorrência. Verifica-se que 
os solos mais representativos são: o Cambissolo Háplico, o Latossolo Vermelho-Amarelo ou 
Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico ocupando percentuais iguais (27,3%) e o Argissolo 
Vermelho-Amarelo, correspondendo a 17,5% da área da ZA. 

A FIGURA 5 apresenta o Mapa Temático de Solos. 

GRÁFICO 3 – Classes de solo ocorrentes na Zona de Amortecimento da RB União 
LEGENDA 

Ca2-7 Cambissolo Háplico 

LVa4-14 Latossolo Vermelho-amarelo ou Latossolo Amarelo 
Distrófico 

PVa3 e 
PVa4 

Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Argissolo 
Amarelo Distrófico ou Nitossolo Háplico Distrófico 

GPa2 Gleissolo Háplico Tb ou Ta Distrófico 

GPs1 Gleissolo Háplico Salino 

PVd5-13 Argissolo Vermelho-amarelo, Argissolo Amarelo ou 
Nitossolo Háplico 

Ad1 Neossolo Flúvico 

Ra Neossolo Litólico 

PEe1 Argissolo Vermelho Eutrófico ou Nitossolo Vermelho 
Eutrófico 
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FIGURA 3 – Mapa Temático de Geologia 

 

FONTE: Projeto Rio de Janeiro (2001) 
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FIGURA 4 – Mapa Temático de Geomorfologia 
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FIGURA 5 – Mapa Temático de Solos 
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4.2. – Meio Biótico 

4.2.1. – Vegetação 

Ao longo dos anos toda a região que representa hoje a ZA da RB União sofreu um intenso 
processo de degradação que inclui a substituição da cobertura vegetal original por sistemas 
agropecuários e núcleos urbanos. Como principal resultado dessa devastação um grande 
número de fragmentos florestais em diferentes estágios foram formados. Destaca-se que 
hoje a maior parte da cobertura vegetal florestal em bom estado de conservação 
corresponde às áreas de encostas, sendo a floresta praticamente inexistente nas áreas das 
terras baixas, conforme pode ser observado na FOTOGRAFIA 2. A ocorrência das principais 
formações vegetais e sua distribuição podem ser observadas no GRÁFICO 4 e na FIGURA 
6, respectivamente. 

GRÁFICO 4 – Cobertura vegetal ocorrente na Zona de Amortecimento da RB União 

A formação vegetal de maior ocorrência na 
Zona de Amortecimento é a Floresta 
Ombrófila Densa Submontana, que 
representa 24,4% da área total da ZA, no 
entanto, 5,1% estão representados por 
Capoeira e/ou Capoeirões, bem 
desenvolvidos. A Floresta Ombrófila 
Densa de Terras Baixas ocupa 7,0% da 
ZA, sendo que 2,6% são Capoeiras e/ou 
Capoeirões de baixada, em vários 
estágios de sucessão. Nota-se que a área 
ocupada atualmente por pastagens 

extensivas, onde foram retiradas a Floresta Ombrófila Submontana e/ou de Baixada é a 
classe de vegetação mais abundante na Zona de Amortecimento, representando 44,6% da 
área. 

FOTOGRAFIA 2 – (a) Visão geral da vegetação remanescente na Zona de 
Amortecimento da RB; (b) Detalhe da vegetação remanescente 
nas áreas de encosta 
a b 
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FIGURA 6 – Mapa Temático de Vegetação 
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4.2.2. – Fauna 

Dentre os mamíferos, destaca-se o Mico-Leão-Dourado (Leontopithecus rosalia), um dos 
primatas mais ameaçados de extinção do Novo Mundo. Atualmente, esta espécie ocorre em 
dois municípios que abrangem a ZA da RB: Casimiro de Abreu e Rio das Ostras (AMLD, 
2006). Para a região da RB, é relatada na literatura a ocorrência de 7 espécies de 
mamíferos de pequeno porte, 10 espécies de mamíferos de médio e grande porte e também 
três espécies de morcegos ameaçados de extinção. 

Em relação à avifauna, PACHECO et al. (1995), em um levantamento ornitológico realizado 
no Município de Casimiro de Abreu, registraram a ocorrência de 81 espécies. Em geral, 
estas espécies dependem de ambientes florestados e áreas úmidas, o que demonstra a 
importância da floresta e da heterogeneidade ambiental na ZA da RB União. 

Para os Répteis, relata-se a ocorrência de espécies de camaleões, lagartos e várias 
espécies de serpentes como a surucucu pico-de-jaca (Lachesis muta rhombeata), 
ameaçada de extinção. 

Sobre a ictiofauna, o estudo mais abrangente foi apresentado por ALVARENGA et al. 
(1977). Foram registradas 8 espécies de peixes nos rios do município de Casimiro de Abreu. 

IBAMA (2005) registrou para a Região da RB a presença de um molusco exótico conhecido 
como “Caramujo Gigante Africano” (Achatina fulica, BOWDICH,1822), descrita por 
BARBOSA et al. (2003). Essa espécie representa um risco por ser responsável por casos 
patológicos em humanos. Atualmente, existem nos municípios programas de combate a 
esta espécie, com o objetivo de evitar a sua proliferação. 

4.3. – Caracterização Sócio-Econômica 

Do ponto de vista histórico, a região da RB União compreende terras da antiga Capitania de 
São Tomé, sendo que os municípios de Macaé e Casimiro de Abreu formaram-se por 
desdobramentos do Bloco Territorial de Campos dos Goytacazes, no século XIX. Quanto a 
Rio das Ostras, fazia parte de Casimiro de Abreu até ser desmembrado já no século XX. 

Desde a pré-história, as terras litorâneas do Estado do Rio de Janeiro foram freqüentadas 
ou ocupadas temporariamente por grupos nômades, tendo esta ocupação aproximadamente 
8000 BP. Pesquisas arqueológicas afirmam, ainda, que o litoral de Casimiro de Abreu e Rio 
das Ostras foi ocupado por grupos pertencentes à Tradição Tupi-Guarani, formada por 
populações horticultoras pré-históricas, com bastante homogeneidade cultural. Sua principal 
evidência arqueológica é uma cerâmica com decoração geométrica e policrômica, com 
variados tipos de tigelas e urnas que serviam a funções específicas. 

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

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

Afirma-se que nas terras do atual Estado do Rio de Janeiro viveram indígenas falantes de 
pelo menos 20 idiomas diferentes, pertencentes a 4 grandes famílias lingüísticas, entre 
estas, o Tupi e o Puri. 
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De acordo com a distribuição aproximada feita pelos pesquisadores da UERJ, nos territórios 
dos atuais Municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras estes seriam os 
grupos indígenas que ali viviam nos séculos XV e XVI. 

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

Quanto ao uso/cobertura da terra observado no momento presente, o conjunto de 
municípios que integram a Região da Reserva Biológica União acompanha a tendência 
observada para o Estado do Rio de Janeiro, onde predomina o uso agrícola com 61,92% da 
área, incluindo lavouras (12,05%) e campos/pastagens (49,87%). A FOTOGRAFIA 3 mostra 
o aspecto geral do uso e cobertura da terra na Zona de Amortecimeno da RB. Em relação à 
cobertura florestal, esta representa 31,63% no total, sendo que 28,31% correspondem à 
vegetação secundária e somente 2,26% a formações florestais (Fundação de Dados 
Estatísticos do Rio de Janeiro – CIDE, 2001). 

FOTOGRAFIA 3 – (a) Visão geral do uso e cobertura da terra na Zona de 
Amortecimento da RB; (b) Detalhe da área de pastagem na Zona 
de Amortecimento da RB 
a b 

O conjunto de municípios considerados como Região da UC apresenta situação semelhante 
ao total do Estado do Rio de Janeiro, cabendo destaque para algumas peculiaridades no 
âmbito municipal, conforme apresentado no GRÁFICO 5. 

GRÁFICO 5 – Uso/Cobertura da Terra na Região da UC 
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Ostras, ultrapassando os 60% da 
superfície municipal (61%). Do 
mesmo modo, a área urbana 
destaca-se com 12,80%, contra 
2,17% de Macaé e 1,59% de 
Casimiro de Abreu, conforme se 
observa no GRÁFICO 6. 
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Rio das Ostras” (Lei Nº 919/2005) uma parte expressiva desta área agrícola foi declarada 
“área de expansão urbana”. 

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

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

GRÁFICO 6 – Uso/Cobertura da terra, segundo os municípios 

Praticados há quatro séculos, o 
e x t r a t i v i s m o  f l o r e s t a l  e  a 
agropecuária marcam, até o 
presente, a paisagem da Região 
d a  U C  c o m  p a s t o s , 
remanescentes f loresta is  e 
fragmentos secundários. As 
atividades tradicionais continuam 
sendo praticadas, permanecendo 
a agropecuária como uma das 
principais atividades econômicas 
nos municípios em questão.  

E m  C a s i m i r o  d e  A b r e u  a 
economia está baseada na 
agropecuár ia e no tur ismo, 
devendo-se considerar, também, 

a pesca litorânea. Em Rio das Ostras, a pequena expressão da agropecuária não a exclui 
totalmente da economia municipal, mais voltada para a prestação de serviços (bancos, 
hotelaria, construção civil), turismo e pesca. Quanto à Macaé, as atividades econômicas 
principais são a pecuária, a pesca e a exploração de petróleo e gás na Bacia de Campos. 

No quesito situação demográfica, os dados referentes à Região da UC foram calculados a 
partir das informações censitárias sobre os Municípios de Casimiro de Abreu, Rio das 
Ostras e Macaé, considerados para este fim como uma unidade territorial.  

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

Em relação ao Estado do Rio de Janeiro, os três municípios considerados apresentam taxas 
de crescimento populacional bastante altas. Comparando ainda as taxas de crescimento 
vegetativo e as de migração, constata-se que as populações de Rio das Ostras e de Macaé 
crescem, principalmente, através do ingresso de habitantes, enquanto que em Casimiro de 
Abreu o crescimento vegetativo é mais importante para o incremento populacional. Estes 
dados estão expressos no QUADRO 5. 
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QUADRO 5 – Taxa Média de Crescimento Anual, Taxa Líquida de Migração e Taxa 
de Crescimento Vegetativo 

Ainda de acordo com os dados divulgados 
no Censo 2000, na Região da Reserva 
Biológica União permanece a tendência à 
urbanização das populações verificadas 
para a Região Sudeste do Brasil. 

Mais acentuada em Macaé e Rio das 
Ostras, esta tendência tem conseqüências visíveis na expansão do centro urbano e de 
áreas definidas como de expansão urbana, com adensamento e verticalização de 
domicílios, além da implantação de equipamentos e vias de tráfego. Observando as taxas 
de ocupação permanente destes domicílios, deduz-se que o fenômeno é mais acentuado 
em Macaé. Em Rio das Ostras, a taxa de ocupação permanente destes domicílios é baixa, 
tendo sido registrada uma percentagem de uso ocasional de quase 80%, o que revela uma 
preferência para o uso turístico do Município. Situação semelhante, embora não tão 
acentuada, foi constatada para Casimiro de Abreu. Estes dados estão apresentados no 
QUADRO 6. 

QUADRO 6 – População e Domicílios Existentes, de Ocupação Permanente e 
Ocasional, segundo Censo IBGE 2000 

Municípios Pop. 
2000 

Densid. 
Populacional

População
Urbana 

Nº 
Domicílios

T.O. 
Permanente

Nº 
Desocupados 

Uso 
Ocasional 

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

FONTE: Censo Demográfico, 2000 / IBGE, 2002 

De acordo com o Censo Demográfico, as populações municipais são consideradas como 
jovens, com quase 40% nas faixas etárias até 19 anos e menos de 10% nas faixas acima de 
60 anos. Na faixa acima dos 70 anos, chama a atenção a população de Macaé com apenas 
4,75% dos viventes, enquanto Casimiro de Abreu e Rio das Ostras registram, 
respectivamente, 6,43% e 6,40%. 

Ao se considerar a demanda por escolaridade a nível fundamental, os contingentes 
populacionais aproximam-se dos 30% em todos os Municípios (27,2% em Casimiro de 
Abreu, 28,2% em Rio das Ostras e 27,8% em Macaé). 

As faixas etárias entre os 15 e os 24 anos correspondem, em geral, à população em fase de 
formação profissional, segundo o IBGE, aproximando-se, em todos os Municípios, dos 20% 
da população. 

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

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

Municípios T.Méd. 
Geom. 

T.Líq.de 
Migração

T.Cresc.Veg
etativo 

Rio de Janeiro 1,30 0,19 1,11
Casimiro de Abreu 3,94 1,85 2,09
Rio das Ostras 8,02 6,55 1,47
Macaé 3,93 2,23 1,69
FONTE: Anuário Estatístico, 2004 / Fund. CIDE, 2005 
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Nos municípios da Região da Reserva Biológica União a taxa de alfabetização da população 
acima de 10 anos de idade é bem menor do que a do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto 
no estado a taxa é de 93,7%, em Macaé é de 89,1%, sendo menor ainda em Rio das Ostras 
e em Casimiro de Abreu: 86,8% e 85,1%, respectivamente. 

Considerando a situação de domicílio, as populações urbanas alfabetizadas apresentam 
melhores taxas, chegando a 90% em Macaé. Para as populações rurais, a melhor taxa é a 
de Casimiro de Abreu: 74,6%. 

Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD-2000), 
apresentados pelo IBGE em 2003, o nível de escolaridade na Região da UC é semelhante 
nos três municípios, na medida em que cerca de 30% destas populações têm, no máximo, 
7anos de estudo, ou seja, possuem nível fundamental incompleto. 

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

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

Ainda segundo a mesma fonte,os dados permitem constatar que em Casimiro de Abreu e 
Rio das Ostras mais da metade dos responsáveis por domicílios permanentes declara renda 
de até 3 salários mínimos. Já em Macaé, esta marca avança para a classe de até 5 salários.  

Num contexto geral de observação, o Município de Macaé parece corresponder à função de 
pólo de desenvolvimento econômico, apresentando as maiores percentagens de domicílios 
com renda do responsável nas classes a partir de 5 salários. O GRÁFICO 7 permite 
visualizar o nível de renda dos municípios considerados. 

GRÁFICO 7 – Domicílios segundo classes de renda nominal dos responsáveis (%) 

Deve-se chamar a atenção para 
as percentagens de domicílios na 
classe “sem renda” em todos os 
municípios, as quais não são tão 
baixas como deveriam ser numa 
região produtora de tantas 
riquezas.  

Outro detalhe a ressaltar é a 
situação de pobreza evidenciada 
para o Município de Casimiro de 
Abreu pelas percentagens de 
responsáveis por domicílios, nas 

classes “sem renda” (9,7%), “até 1 salário” (22,1%) e “de 1 a 2 salários” (22,1%). Estas três 
classes, praticamente, incluem a metade dos domicílios.  

A questão das condições sanitárias das populações dos municípios está sendo resolvida 
através de investimentos em projetos, alguns já implantados e em funcionamento. Cerca de 
90% dos domicílios urbanos estão ligados à rede geral de abastecimento de água, dispõem 
de rede coletora de esgoto e coleta domiciliar de lixo. Os problemas existentes em relação a 
este assunto referem-se ao tratamento de esgoto e à disposição final do lixo. 
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Nos municípios considerados como Região da Reserva Biológica União há escolas públicas 
e privadas oferecendo ensino formal nos níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio.  

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

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

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

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

Em todos os municípios da região da UC há agencias bancarias e de correio em suas sedes 
e em algumas localidades. Também são servidos pela AMPLA no fornecimento de energia 
elétrica. Dispõem, ainda, de serviços de telecomunicação por telefonia, Internet, emissoras 
de radio e de televisão locais. 

Quanto ao acesso terrestre, a região é atravessada pela rodovia BR-101, alem das rodovias 
estaduais RJ-106, RJ-162 e RJ-168. O acesso aéreo é possível pois existe aeroporto e 
heliponto em Macaé e outras pistas de pouso em Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. 

5. – A Reserva 

5.1 – Meio Abiótico 

5.1.1. – Clima 

O clima da RB União é quente e úmido, 
apresentando duas estações bem marcadas: 
um período chuvoso de novembro a março e 
um período seco de maio a agosto. A 
precipitação média anual para a série 
temporal de 1994-2005 é de 1.658mm e a 
temperatura média anual é de 24,3ºC. A 
partir de outubro de 2005 foi instalada na RB 
uma estação meteorológica automatizada 
que pode ser observada na FOTOGRAFIA 4. 

5.1.2. – Hidrografia/Hidrologia 

As águas na área da Reserva são drenadas 
através de 3 bacias de drenagem: Bacia do 
Rio Macaé, Bacia do Rio São João, e Bacia 

FOTOGRAFIA 4 – Estação meteorológica 
localizada no interior da RB 
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do Rio das Ostras. Aproximadamente 92,6% da área da RB está inserida na Bacia do Rio 
Macaé, 1,2% na Bacia do Rio São João e 6,2% na Bacia do Rio das Ostras. 

O Rio Purgatório tem sua nascente na área RB e deságüa no rio Macaé. A Reserva 
contribui ainda, para a formação do Rio Dourado e do Rio Iriry. O primeiro flui suas águas 
para o Rio São João e o segundo para o Rio das Ostras. 

A FOTOGRAFIA 5 ilustra alguns exemplos dos recursos hídricos no interior da RB. 

FOTOGRAFIA 5 – (a) e (b): Exemplos dos recursos hídricos encontrados no 
interior da RB 
a b 

CRÉDITO: Arquivo da RB União 

5.1.3. – Geologia 

Na área da RB encontram-se duas grandes Unidade Geológicas: o Complexo Paraíba do 
Sul, ocupando aproximadamente 84,8% da área da RB, e o Complexo Região dos Lagos, 
correspondendo a 15,2%. A ocorrência destas unidades pode ser observada no GRÁFICO 8 
e a sua distribuição pode ser observada na FIGURA 7, Mapa Temático de Geologia. 

GRÁFICO 8 – Ocorrência das Unidades Geológicas na área da RB 
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5.1.4. – Geomorfologia 

As Unidades de Relevo mais representativas na área da RB são Domínio Colinoso e 
Escarpas Serranas. Juntas, estas unidades correspondem a 94,4% da área da RB. A 
Unidade Domínio Colinoso se caracteriza pela ocorrência subordinada de morrotes 
alinhados e baixos, com vertentes convexo-côncavas e topos arredondados. A Unidade 
Escarpas Serranas caracteriza-se por ter relevo mais acidentado, vertentes retilíneas, 
escarpadas e topos aguçados. Nesta Unidade predominam amplitudes topográficas entre 
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300 e 700m, com ocorrência de colúvios e depósito de tálus, solos rasos e afloramentos de 
rocha. 

Os valores de porcentagem de ocupação pelas Unidades de Relevo na RB estão 
apresentados no GRÁFICO 9 e sua distribuição está apresentada na FIGURA 8, Mapa 
Temático de Geomorfologia. 

GRÁFICO 9 – Ocorrência das Unidades de Relevo ocorrentes na RB 
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5.1.5. – Solos 

Encontram-se na RB três classes de solo que estão diretamente associadas às Unidades de 
Relevo ocorrentes. Os Latossolos e Argissolos são típicos de áreas colinosas e 
montanhosas e os Gleissolos são comuns em planícies aluviais e várzeas, áreas sob forte 
influência das flutuações do nível do lençol freático. 

As classes de solo e seus valores percentuais de ocorrência no interior da RB podem ser 
observados no GRÁFICO 10 e sua distribuição, na FIGURA 9, Mapa Temático de Solos. 

GRÁFICO 10 – Ocorrência das classes de solo na RB 
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FIGURA 7 – Mapa Temático de Geologia 
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FIGURA 8 – Mapa Temático de Geomorfologia 
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FIGURA 9 – Mapa Temático de Solos 

 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Resumo Executivo 
 

 
 Maio / 2008 40 

5.2. – Meio Biótico 

5.2.1. – Vegetação 

A RB União está inserida na área de domínio fitofisionômico da Floresta Ombrófila Densa de 
Terras Baixas (VELOSO et al., 1991; IBGE, 1992). Considerando ainda a classificação de 
VELOSO (op.cit), a segunda formação originalmente presente na Reserva é a Floresta 
Ombrófila Densa Submontana. Estas duas principais formações de floresta ombrófila podem 
ser observadas na FOTOGRAFIA 6. Incluídas na área da formação Floresta Ombrófila 
Densa das Terras Baixas existem áreas alagadas com brejo e matas alagadas, ilustradas na 
FOTOGRAFIA 7, áreas de pastagens abandonadas e trechos com eucaliptais que podem 
ser observados na FOTOGRAFIA 8. 

FOTOGRAFIA 6 – Floresta em bom estado de conservação: (a) Floresta de 
baixada; (b) Floresta submontana 
a b 

 

FOTOGRAFIA 7 – Área alagada encontradas no interior da RB 
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FOTOGRAFIA 8 – (a) e (b) Eucaliptais no interior da RB União, com sub-bosque em 
regeneração 
a b 

No âmbito internacional, segundo o código numérico nomenclatural e a classificação 
biogeográfica mundial (ambos reconhecidos pela UNESCO), a Mata Atlântica do Estado do 
Rio de Janeiro está enquadrada na região fitogeográfica nº 8 (Região Neotropical), na 
província biogeográfica nº 07 (Serra do Mar) e no grupo de biomas nº 01 (Floresta Tropical 
Úmida), recebendo, assim, para fins de caracterização biogeográfica e localização 
planetária, a notação 8.07.01. 

A ocorrência em percentual das formações vegetais que ocorrem na RB está apresentada 
no GRÁFICO 11 e sua distribuição na FIGURA 10, Mapa Temático de Vegetação. 

GRÁFICO 11 – Distribuição das formações vegetais ocorrentes na RB 

Atualmente, 36,1% da área da 
RB está coberta por Floresta de 
Baixada, sendo 29,6% em bom 
estado de conservação. 
Praticamente a metade da área 
da RB é ocupada por Floresta 
Submontana em bom estado de 
conservação (47,1%). 

Foram registradas nessa 
formação 249 espécies 
arbóreas, distribuídas em 45 
famílias (RODRIGUES, 2004). 
As famílias com maior número 
de espécie foram Myrtaceae, 
Lauraceae e Sapotaceae, 

conforme pode ser observado no GRÁFICO 12. Nesta lista destacam-se o Jequitibá 
Cariniana legalis, a Massaranduba Manilkara subsericea e a Sapucaia Lecythis lanceolata, 
que se encontram na lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção publicada pela 
IUCN (2004). Segundo RODRIGUES (2004), a espécie Euterpe edulis (Palmito-Jussara) 
também se encontra ameaçada. 

Apesar da predominância da Floresta Atlântica stricto sensu, a presença dos eucaliptais se 
destaca fortemente na paisagem. Atualmente são 215 hectares com talhões de Eucalyptus 
spp. (RIBEIRO, 2004) concentrados principalmente na faixa da Reserva adjacente à 
Rodovia BR-101, conforme pode ser observado na FIGURA 10. 
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FIGURA 10 – Mapa Temático de Vegetação 
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GRÁFICO 12 – Número de espécies arbóreas por Família na RB União 

Além dos eucaliptais, a presença de 
espécies exóticas / invasoras está 
associada aos dutos, às linhas de 
transmissão de energia elétrica, à Rodovia 
BR-101, às estradas municipais e à 
ferrovia que cortam a RB. Merecem 
destaque a palmeira Roystonea oleraceae, 
conhecida popularmente como palmeira 
imperial, frutíferas tais como bananeiras 
(Musa sp.), mangueiras (Mangifera indica), 
abacateiros (Persea gratissima) e 
jaqueiras (Artocarpus sp.). Além destas 
espécies são encontradas também outras 

utilizadas na arborização da área, como amendoeiras (Terminalia cattapa), sombreiro 
(Clitoria fairchildiana), casuarina (Casuarina sp.), ciprestes (Cupressus sp.) e alguns 
exemplares do Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia). 

5.2.2. – Fauna 

A RB União abriga uma fauna rica típica de Floresta Atlântica, incluindo algumas espécies 
endêmicas e ameaçadas. O GRÁFICO 13 mostra o número de espécies por grupos de 
fauna registrados na RB. 

GRÁFICO 13 – Riqueza de espécies da fauna da RB União, por grupo animal 
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Avifauna 

A Reserva Biológica União, apesar de ter sofrido grandes alterações em sua composição 
florística, ainda possui uma avifauna rica, muitas delas dependente do ambiente florestal de 
baixadas, de áreas abertas ou de ambientes aqüáticos. A lista das aves registradas na 
Reserva Biológica União compreende 212 espécies. Um levantamento dedicado ao 
inventário minucioso da avifauna da Reserva Biológica União, encontra-se em curso 
(CASTRO ASTOR, et al. 2002; PACHECO, CASTRO ASTOR & BAUER, em prep.), e pode 
ampliar ainda mais esta lista. O GRÁFICO 14 mostra o número de espécies das famílias 
mais representativas na RB União. 
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GRÁFICO 14 – Números de espécies por família de aves registradas na RB 

Cabe ressaltar que seis espécies 
com registro para a RB não são 
observadas na área há mais de 
dez anos. Das 212 espécies de 
aves registradas para a Reserva, 
17 são consideradas ameaçadas 
de extinção no Estado do Rio de 
Janeiro (ALVES et al. 2000), sete 
constam igualmente como 
ameaçadas em nível nacional 
(BRASIL, 2003) e internacional 
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 
2000) e 28 são endêmicas do 

bioma Mata Atlântica (PACHECO & BAUER, 2000, SICK, 1997). 

Mastofauna 

Foram registradas 34 espécies de mamíferos distribuídas em 20 famílias e 6 ordens, e 10 
espécies de morcegos distribuídas em 2 famílias e 5 sub-famílias, o que mostra uma alta 
riqueza, mesmo com a fragmentação das áreas florestadas da UC. 

As famílias Marmosidae e Dasypodidae são as que apresentam maior número de espécies, 
conforme se observa no GRÁFICO 15. O GRÁFICO 16 mostra a distribuição do número de 
espécies de morcegos por sub-famílias. 

GRÁFICO 15 – Número de espécies de mamíferos por família na RB União 
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GRÁFICO 16 – Distribuição do número de espécies de morcego da família 
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FOTOGRAFIA 9 – Mico-leão-dourado encontrado no interior da RB 

Dentre os mamíferos de médio e grande 
porte destacam-se como ameaçadas de 
extinção as espécies Alouata fusca bugio, 
Bradypus Torquatus preguiça-de-coleira, 
Lutra longicaudis lontra e Leopardus pardalis 
jaguatirica. O mico-leão-dourado 
Leontopithecus rosalia, espécie de mamífero 
de pequeno porte, com ocorrência no interior 
da RB e observado na FOTOGRAFIA 8, é 
considerado um dos primatas mais 
ameaçados de extinção do Novo Mundo. 
Com relação aos morcegos, três espécies 
são consideradas localmente raras e uma 
encontra-se na lista de fauna ameaçada de 
extinção do Estado do Rio de Janeiro 

(Bergallo et al. (2000) apud Mello & Schittini (2005)). 

Herpetofauna 

Na RB foi registrada a ocorrência de 11 espécies de répteis pertencentes a oito famílias, 
como pode ser observado no GRÁFICO 17. A FOTOGRAFIA 10 apresenta uma espécie de 
lagarto avistado próximo à Sede da RB. A equipe da RB relata também a ocorrência da 
serpente Jibóia (Boa constrictor). 

GRÁFICO 17 – Número de espécies de répteis registrados na RB por família 
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FOTOGRAFIA 10 – Tropidurus cf. torquatus, próximo a sede 

 

CRÉDITO: Arquivo da RB União 
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Para os anfíbios anuros foram registradas 36 espécies distribuídas em seis famílias, como 
mostra o GRÁFICO 18. Embora nenhuma espécie de anfíbios registrada para a RB União 
seja considerada vulnerável, algumas vivem em ambientes muito específicos, necessitando 
de monitoramento, como é o caso da espécie Euparkerella cochranae, raramente 
encontrada. A FOTOGRAFIAS 11 apresenta algumas espécies de anfíbios amostradas na 
RB. 

GRÁFICO 18 – Número de espécies de anfíbios anuros registrados na RB por família. 
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FOTOGRAFIA 11 – (a) Scinax alter; (b) Dendropsophus bipunctatus; (c) Rhinela 

hoogmoedi; (d) Eleutherodactylus binotatus, a espécie mais 
frequentemente encontrada no interior da mata 
a b 
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Entomofauna 

Foram registradas e identificadas 91 espécies de Lepidópteros, 38 espécies de Coleoptera 
Chrysomelidae e cinco espécies de Cerambycidae, totalizando 134 espécies de insetos 
identificados. Dentre os lepidópteros, destaca-se o grande número de espécies da família 
Nymphalidae, onde se incluem as borboletas estaladeiras (Hamadryas spp.) e as belas 
Heliconius spp. (borboletas que se reproduzem nos pés de maracujá). 

O GRÁFICO 19 mostra a distribuição do número de espécies de lepidópteros por família e o 
GRÁFICO 20 a distribuição do número de espécies de coleópteros por família e sub-família. 

GRÁFICO 19 – Número de espécies de Lepidópteros por família 
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GRÁFICO 20 – Número de espécies de Coleópteros por família e sub-família 
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Ictiofauna 

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

5.3. – Atividades desenvolvidas na RB União 

5.3.1. – Atividades apropriadas 

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

A Reserva Biológica União ainda não possui um programa de proteção, nem mesmo de 
fiscalização consolidados, com o planejamento de atividades sistemáticas e com a 
disponibilidade de todos os recursos e equipamentos necessários para o seu efetivo 
desenvolvimento. A principal razão disso é a falta de pessoal e de recursos financeiros para 
desempenhar estas funções na UC de forma sistemática e permanente. A conseqüência 
desta atual deficiência é que a fiscalização é feita somente de forma eventual no interior e 
no entorno da UC. 

As denúncias de agressão ao meio ambiente podem ser feitas diretamente na Sede da RB 
ou através da linha verde, um serviço da ouvidoria do IBAMA, atendido no número 0800-61-
8080 para sugestões, reclamações, informações e denúncias. 

5.3.1.2. – Prevenção e combate aos incêndios florestais - PREVFOGO 

A primeira brigada da RB foi formada em 2001 e desde então vem atuando todo ano. O 
trabalho principal da brigada de incêndios consiste em desenvolver atividades preventivas e 
de combate. Entre as atividades preventivas destacam-se: abertura de aceiros, manutenção 
de materiais e equipamentos, limpeza e manutenção das estradas internas da RB, detecção 
dos focos de incêndios no interior e entorno da UC a partir da Torre de Observação e a 
prestação de orientações aos proprietários rurais vizinhos quanto ao uso do fogo. 

FOTOGRAFIA 12 – Alguns dos equipamentos utilizados pelo PREVFOGO 

A RB conta com materiais e equipamentos 
básicos necessários para a prevenção e o 
combate aos incêndios florestais, tais como: 
abafadores, enxadas, foices, facões, 
ancinhos, gadanhos, machados, enxadões, 
pás, bombas costais, RBT (reboque bomba 
tanque), pingas-fogo, moto-serras, moto-
bomba, rádios de comunicação, pickups 
4X4, além dos equipamentos de proteção 
individual dos brigadistas (EPI’s). Alguns 
destes equipamentos podem ser observados 
na FOTOGRAFIA 12. Para a detecção de 
focos de incêndios, tanto no interior quanto 
no entorno da RB, foi implantada uma torre 

de observação de incêndios com 30 metros de altura. 

5.3.1.3. – Pesquisa Científica e Monitoramento 

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

A divulgação dos resultados das pesquisas já realizadas na Reserva ainda é muito limitada. 
Atualmente, na RB não há um trabalho sistemático de divulgação junto às universidades e 
centros de pesquisa sobre as oportunidades e o apoio oferecido pela Reserva aos 
pesquisadores. 
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• Instituições de pesquisa que atuam e/ou atuaram na Reserva Biológica União 

A Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) e a Associação Mico-Leão-Dourado 
(AMLD) apóiam várias atividades de pesquisa no interior da Reserva, dispondo, inclusive, de 
infra-estrutura para atividades científicas, tais como alojamentos e laboratórios. Além destas, 
as seguintes instituições de pesquisa atuam ou já atuaram na Reserva, como pode ser 
observado no GRÁFICO 21. 

GRÁFICO 21 – Número de pesquisas em andamento e concluídas, por instituições 

Atualmente estão sendo 
desenvolvidas 36 
pesquisas científicas na 
área da RB. Até o ano de 
2006, 33 pesquisas foram 
concluídas.  

A RB está elaborando um 
plano para a recuperação 
ambiental das áreas dos 
eucaliptais existentes em 
seu interior. Informações 
científicas disponíveis 
sobre este assunto 
subsidiarão o referido 

plano que deverá estabelecer um manejo para as áreas de eucaliptos, objetivando a sua 
remoção e ao mesmo tempo, permitindo a regeneração e recomposição da Mata Atlântica. 

• Monitoramento 

Os funcionários da Reserva vêm monitorando as interferências antrópicas que causam 
impactos sobre a mesma, como os atropelamentos de animais e incêndios florestais. O 
monitoramento da população de micos-leões-dourados, iniciado com a primeira 
translocação, em 1993, encontra-se paralisado desde o início de 2005. Esta atividade 
deverá ser retomada por ser essencial para o manejo da espécie. 

5.3.1.4. – Conscientização e Educação Ambiental 

Em 2000, visando dar início às atividades básicas de Educação Ambiental, foram 
adquiridos: projetor de slides, retro projetor, data-show, televisão, antena parabólica, vídeo 
cassete e um sistema de rádio comunicação interna. Foram produzidos ainda materiais de 
divulgação sobre a UC, como folders e cadernos escolares, distribuídos nas comunidades 
do entorno. 

Para o estabelecimento de um programa sistemático de Educação Ambiental para a RB, foi 
realizado no ano de 2002 o “Diagnóstico Ambiental das Comunidades do Entorno da 
Reserva Biológica União” (com recursos do WWF-Brasil), através do qual foi possível 
conhecer o perfil do entorno da UC e elaborar um programa de EA a partir deste 
conhecimento. 

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

O Programa de Educação Ambiental está voltado para professores e estudantes da rede de 
ensino do entorno, para os moradores dos núcleos urbanos vizinhos e dos assentamentos e 
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para proprietários e trabalhadores rurais do entorno. A equipe de Educação Ambiental 
também recebe grupos universitários e educadores em treinamento, como por exemplo os 
que participam dos cursos oferecidos pelo Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé – 
NUPEM/UFRJ. 

Fazendo parte deste Programa e visando proporcionar uma melhor interação entre a RB e 
as comunidades do entorno foi desenvolvida uma trilha interpretativa, no interior da UC, 
denominada “Trilha Interpretativa do Pilão”. Nessa trilha são realizadas, mediante 
agendamento prévio, visitações com objetivos educativos. 

5.3.1.5. – Visitação 

Trilha Interpretativa do Pilão 

As Reservas Biológicas não permitem a visitação pública recreativa ou de lazer, somente a 
visitação que tenha objetivos educacionais, de pesquisa científica e educação ambiental. 
Em função disso, o acesso público à Trilha Interpretativa do Pilão é limitado e submetido a 
normas internas. 

FOTOGRAFIA 13 – Início da Trilha do Pilão com a placa indicando o seu percurso 

A Trilha Interpretativa do Pilão foi 
inaugurada em 29 de abril de 2003, e sua 
interpretação foi desenvolvida com o apoio 
do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro e diversos colaboradores. 
A FOTOGRAFIA 13 mostra o início da Trilha 
do Pilão. Em 2005, foram realizadas 
melhorias em seu percurso, com a 
construção da passarela suspensa sobre 
área alagada e do mirante para observação 
do aspecto geral da vegetação da RB, 
conforme pode ser observado na 
FOTOGRAFIA 14. 

 

FOTOGRAFIA 14 – (a) Mirante; (b) Passarela suspensa sobre área alagada 
a b 

CRÉDITO: Arquivo da RB União CRÉDITO: Arquivo da RB União 

Em 2006, com a construção do Centro de Vivência observado na FOTOGRAFIA 21, 
integrado à Trilha Interpretativa, tornou-se possível a execução de diversas atividades 
educativas antes e depois da realização de seu percurso de aproximadamente 2.715m. 

CRÉDITO: Arquivo da RB União 
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Não é realizado um monitoramento sistemático dos impactos causados pelo uso da trilha, 
nem um estudo sobre a sua capacidade de carga e suporte, como também não há uma 
avaliação da satisfação do público com relação ao percurso e às informações abordadas. 
Contudo, a equipe de Educação Ambiental da RB avalia periodicamente as atividades  

desenvolvidas na recepção de grupos na 
trilha, principalmente com relação ao 
aprendizado das informações transmitidas, 
aplicando questionários antes e depois de 
realizada a visita. 

Periodicamente é realizada a limpeza e 
manutenção da trilha, conforme pode ser 
observado na FOTOGRAFIA 15, a qual é 
feita com acompanhamento de funcionários 
da Equipe de Educação Ambiental. Estes 
procedimentos têm como objetivo corrigir 
pequenos impactos gerados pela visitação e 
garantir a segurança dos visitantes. Para 
prevenir possíveis impactos, evita-se também 
receber grupos todos os dias e após 
incidência de chuvas. 

5.3.1.6. – Relações públicas e divulgação 

O trabalho de relações públicas visa a divulgação dos recursos, programas, benefícios e 
normas da Unidade de Conservação, além da captação de recursos. 

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

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

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

5.3.2. – Atividades conflitantes e Impactos Ambientais Associados 

Essa Unidade de Conservação está localizada em uma área onde há o desenvolvimento de 
muitas atividades antrópicas que são conflitantes e interferem na paisagem. O resultado 

FOTOGRAFIA 15 – Leito da Trilha em 
bom estado de conservação 

CRÉDITO: Arquivo da RB União 
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desta situação ao longo do tempo foi a formação de “bolsões” excluídos dos limites da 
Reserva, através do seu Decreto de criação, mas inseridos fisicamente na área. 

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

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

5.3.2.1. – Caça e extração de recursos florestais 

Para remediar esta situação a RB tem buscado auxílio junto à RB de Poço das Antas, à 
Polícia Federal de Macaé, à Guarda Municipal de Rio das Ostras e ao Batalhão de Polícia 
Florestal e do Meio Ambiente. Com o apoio dessas instituições a atividade de caça no 
interior da RB já foi reprimida várias vezes, tendo sido efetuadas prisões, apreensões de 
armas, animais abatidos e vivos, cães de caça, destruição de cevas, jiraus e 
acampamentos. As principais espécies apreciadas pelos caçadores são tatu, paca, cutia, 
capivara e porco-do-mato, além de pássaros canoros e ornamentais. 

A RB por ter acesso ao seu interior facilitado pela existência de vias públicas (rodovia 
federal, estadual e municipal) é muito vulnerável à entrada de caçadores, o que dificulta as 
ações de fiscalização. 

5.3.2.2. – Vegetação Introduzida 

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

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

5.3.2.3. – Ferrovia Centro Atlântica (FCA) 

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

O trecho da ferrovia que corta a RB em cerca de 7,4 km faz a ligação entre as cidades do 
Rio de Janeiro e Vitória, no Estado do Espírito Santo. Atualmente, opera com trânsito diário, 
transportando carga considerada perigosa pela legislação vigente. Estes produtos, em caso 
de acidente, podem provocar impactos de difícil mitigação e remediação de custo elevado. A 
presença da ferrovia é conflitante com a categoria de manejo e com os objetivos de criação 
da Reserva Biológica União. 
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A alteração do ambiente, causada pela presença da ferrovia facilita a ocorrência e 
propagação de incêndios florestais, o atropelamento de animais e a instalação de espécies 
vegetais exóticas e/ou invasoras, conforme pode ser observado na FOTOGRAFIA 16. 

A administração da RB não possui o 
cronograma de operação dos trens, porém, 
tem acompanhado as atividades de 
manutenção no trecho da ferrovia que a 
corta. 

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

5.3.2.4. – Rodovia BR-101 

A Rodovia BR-101 corta a RB por cerca de 6,5 quilômetros, entre o km 182,5 e o km 189. 
Destaca-se a importância da redução do limite de velocidade, como uma ação mitigadora, 
em todo o trecho onde a rodovia faz limite com a Unidade de Conservação, visto que o 
excesso de velocidade é uma das principais causas de atropelamento de animais silvestres. 
Paralelamente, podem ser promovidas campanhas de educação voltadas para motoristas e 
para comunidades do entorno, com o auxílio de placas nas rodovias, uso de panfletos 
explicativos e outros instrumentos. 

Sua presença ameaça seriamente a UC, ao facilitar a ocorrência de incêndios florestais que 
se iniciam em sua faixa de domínio e pelo risco de acidentes com cargas tóxicas. 
Entretanto, o maior impacto da rodovia e também da ferrovia ainda é a fragmentação dos 
remanescentes florestais, e consequentemente a interrupção da conectividade da paisagem 
e a fragmentação da própria Reserva. 

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

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

FOTOGRAFIA 16 – Trecho da ferrovia 
que corta a RB 
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Ainda não foi desenvolvido pelo DNIT um plano de ação ou de emergência para a BR-101, 
no trecho que compreende a área de influência da RB União, assim como não existe por 
parte dessa instituição a manutenção rotineira dessa faixa de domínio da rodovia. 

5.3.2.5. – Linhas de transmissão e distribuição de Energia Elétrica 

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

Fazendo parte deste sistema e com objetivo de seccionar as linhas de transmissão, foi 
construída, no ano de 1962, uma sub-estação de energia elétrica pertencente a FURNAS 
Centrais Elétricas que, como as linhas de transmissão, constitui um bolsão no interior da 
RB. 

A presença das linhas de transmissão de energia causa sérios impactos a esta UC, entre os 
quais se destacam: fragmentação da floresta, formação de barreiras para o deslocamento 
da fauna, instalação de espécies vegetais exóticas e/ou invasoras e risco de incêndio por 
curto circuito. A FOTOGRAFIA 17 ilustra algumas torres de linhas de transmissão e a 
vegetação mantida rasteira na faixa de domínio das mesmas. 

FOTOGRAFIA 17 – Linhas de transmissão que cortam o interior da RB 

 

Em 2003, foi criada uma Câmara Técnica no CONCRUNI, com o objetivo de “analisar e 
propor soluções para os impactos causados pelas linhas de transmissão de energia elétrica 
que atravessam a RB União” (PEIXOTO e COSTA Jr., 2002). A partir disto, foram realizadas 
novas vistorias conjuntas entre técnicos do IBAMA, AMPLA e FURNAS, com o objetivo de 
identificar as áreas sob as linhas de transmissão onde o roço não seria mais necessário, 
como também identificar novas áreas onde fosse possível permitir o crescimento da 
vegetação até um determinado limite de segurança, sendo realizado apenas o corte seletivo 
das ávores que ultrapassassem este limite. 

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

A faixa de dutos de propriedade da PETROBRAS corta a Reserva em cerca de 6,5 km de 
extensão e compreende dois gasodutos (GASDUC I e II), um oleoduto (OSDUC I) e um 
cabo de fibra óptica, dispostos em uma faixa de 20m de largura ocupando uma área de 
12,66ha. Sua implantação data da década de 80, quando foram instalados dutos 
subterrâneos para transporte de materiais combustíveis provenientes da bacia petrolífera de 
Campos. 

A presença dos dutos causa sérios impactos a esta UC, conforme pode ser observado na 
FOTOGRAFIA 18. Entre estes se destacam: fragmentação da floresta, formação de 
barreiras para o deslocamento da fauna, instalação de espécies vegetais exóticas e/ou 
invasoras e risco de vazamento de óleo e de erosão do solo. 

FOTOGRAFIA 18 – Faixa de domínio dos dutos que cortam o interior da RB e seus 
impactos associados 

 

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

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

Desde 1998 a administração da RB vinha envidando esforços, junto a RFFSA, para a 
retirada do creosoto armazenado no tanque. Em 2000, a RFFSA contratou a empresa 
SANIPLAN Engenharia e Administração de Resíduos para avaliar a destinação final de 
resíduos contaminados com creosoto. 
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Em 2002, houve a retirada do produto químico armazenado no tanque e a raspagem do 
produto cristalizado existente na superfície do solo. Em alguns locais houve a remoção do 
solo na espessura média de 25cm. 

O Relatório Final de Atividades da empresa SANIPLAN não contemplou uma investigação 
hidrogeológica, geotécnica e de solos para identificar a extensão espacial e os níveis de 
contaminação do solo e das águas, tanto superficiais como subterrâneas, portanto não 
houve uma avaliação correta deste passivo ambiental. 

Em relatório subseqüente foram definidas as áreas potencialmente contaminadas (AP), com 
suspeita de contaminação (AS) e contaminadas (AC), segundo critérios de contaminação do 
Passivo Ambiental. Estas áreas podem ser descritas da seguinte forma: 

Área Potenciamente contaminada – AP se encontra no exato local de operação da usina de 
tratamento de dormente. 

Área Suspeita de Contaminação – AS está localizada no lago próximo à residência funcional 
destinada à chefia da RB e na várzea localizada próximo a casa cedida para apoiar as 
atividades de pesquisa da AMLD. 

A Área Contaminada - AC localiza-se junto ao poço manilhado, próximo a uma área de brejo 
abaixo da antiga UTD e junto ao Poço de Monitoramento da água subterrânea, instalado 
pela empresa SANIPLAN, em 2002. 

Esses fatos demonstram que o passivo ambiental ainda persiste na RB União, havendo 
necessidade de elaboração e implementação de um projeto específico para resolver 
definitivamente este problema. 

O risco potencial de contaminação é preocupante pela existência de duas falhas geológicas 
de grande extensão que cortam a área da RB, no sentido Sul-Norte. 

Na FIGURA 11, observam-se as falhas geológicas e, em destaque, os pontos considerados 
como Área Contaminada (AC), Área Potencialmente contaminada (AP) e Área com Suspeita 
de Contaminação (AS). Verifica-se que a distância da Área Contaminada (AC) por creosoto 
a uma das falhas geológicas é de aproximadamente 1.336m e da segunda de 2.093m. 

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

Pelo Decreto de criação da Unidade de Conservação, foram excluídos dos limites da 
Reserva Biológica o trecho da Rodovia BR-101 e da Estrada de Ferro que cortam sua área, 
com as respectivas faixas de domínio, a sub-estação de energia elétrica, pertencente a 
FURNAS Centrais Elétricas S.A., linhas de transmissão de energia elétrica com suas faixas 
de domínio pertencentes a FURNAS e AMPLA, os dutos pertencentes a PETROBRAS S.A., 
e o antigo Pátio Ferroviário. 

Ainda segundo o Decreto de Criação, as terras e demais bens imóveis integrantes da 
Fazenda União foram transferidos para o patrimônio da União Federal pela Rede Ferroviária 
Federal S/A, de acordo com o disposto no art. 3º, inciso I, da Lei 9.364, de 16 de dezembro 
de 1996. 

Pelo exposto, a Reserva Biológica União tem sua situação fundiária praticamente resolvida, 
devendo ser certificado se o imóvel (Fazenda União) já foi transferido para o patrimônio da 
União, conforme o disposto no artigo 4º do Decreto de Criação da Reserva. 
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FIGURA 11 – Mapa Temático das Falhas Geológicas e das Áreas Contaminadas 
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5.5. – Aspectos Institucionais da Reserva Biológica União 

Dentre os servidores do IBAMA lotados atualmente na Reserva encontram-se 04 (quatro) 
Analistas Ambientais, incluindo o Chefe, e 01 (um) Técnico Administrativo. Atualmente, o 
quadro de pessoal da Reserva Biológica União é insuficiente e não compõe uma equipe 
mínima para o desenvolvimento e/ou fortalecimento de todas as atividades necessárias. 
Faltam recursos humanos para Educação Ambiental, para a fiscalização, prevenção e 
combate a incêndios, acompanhamento de pesquisas, e administração. 

Com exceção do trevo de entrada e da guarita, do alojamento para os pesquisadores, da 
torre de observação de incêndios e do centro de vivência, observadas nas FOTOGRAFIAS 
19 a 21, toda a infra-estrutura existente na Reserva foi herdada da Rede Ferroviária Federal 
(RFFSA). Parte desta infra-estrutura foi reformada e/ou adaptada para o desenvolvimento 
de suas principais atividades, compreendendo uma sede administrativa, com garagens e 
almoxarifado, dois laboratórios, quatro residências para apoiar atividades de pesquisa, cinco 
residências funcionais, um sistema de abastecimento de água e de distribuição de energia 
interna, conforme exemplificadas nas FOTOGRAFIAS 23 a 26. 

FOTOGRAFIA 19 – (a) Trevo e Guarita da entrada principal da RB (BR-101, KM 185); 
(b) Vista do alojamento para pesquisadores 
a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 
 
FOTOGRAFIA 20 – Torre de Incêndio 

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 
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FOTOGRAFIA 21 – (a) Visão geral do Centro de vivência; (b) Detalhe do auditório do 
Centro de Vivência 
a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 22 – Casa que pode ser reformada para compor o Pólo Difusor 

A Reserva ainda não dispõe de edificações 
e instalações específicas para o 
desenvolvimento de algumas atividades 
previstas neste PM, como por exemplo 
Centro Educativo, Alojamento para 
Brigada, Sala climatizada para 
armazenamento de sementes, Oficina, etc. 
Existem dez casas que podem ser 
recuperadas e utilizadas para compor, junto 
com o futuro Centro Educativo, a ser 
construído na antiga serraria da RFFSA, o 
Pólo Difusor de Gestão e Conservação da 
Biodiversidade da Mata Atlântica. Uma 
dessas casas está ilustrada na 
FOTOGRAFIA 22. Os sistemas internos de 

distribuição de energia elétrica, de água e de comunicação atendem à atual necessidade, 
mas precisam ser redimensionados para atender à futura demanda da RB. 

FOTOGRAFIA 23 – (a) Sede Administrativa da Reserva. (b) Garagem anexa à Sede 
Administrativa 

A b 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 

 

CRÉDITO: Arquivo RB União 
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FOTOGRAFIA 24 – Garagem, oficina, almoxarifado, sala da vigilância e depósito de 
máquinas e equipamentos em frente a sede  

 
CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 25 – (a) Vista do laboratório da RB/UENF (b) Laboratório de 
manipulação de micos-leões-dourados da AMLD 

a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 

FOTOGRAFIA 26 – Residência destinada a apoiar atividades de pesquisa da UENF. 
(b) Residência destinada a apoiar atividades de pesquisa da 
AMLD 

a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 
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O sistema de comunicação da RB compreende: telefonia convencional, Internet via satélite e 
rádios de comunicação interna (VHF), sendo que a maioria destes é antiga e necessita ser 
substituída por rádios mais modernos. 

FOTOGRAFIA 27 – Sinalização interna 

O sistema de sinalização da Reserva é 
insuficiente. A sinalização externa está 
concentrada no trecho da BR-101 que corta a 
RB e nas suas divisas com outras 
propriedades, conforme exemplificado na 
FOTOGRAFIA 28. Em geral, as placas 
existentes no trecho da BR-101 são 
educativas, informativas e de advertência, 
indicando o início e fim da UC e da sede 
administrativa, advertindo os usuários sobre o 
risco de incêndios florestais e de 
atropelamento da fauna silvestre e 
sensibilizando sobre a conservação da 
natureza. A sinalização interna compreende 

apenas duas placas em madeira, uma indicando a sede administrativa e a outra o 
laboratório, alojamento e trilha interpretativa. Esta última pode ser observada na 
FOTOGRAFIA 27. É necessário que se desenvolva e implemente um novo sistema de 
sinalização, tanto externo quanto interno para a RB. 

FOTOGRAFIA 28 – Placas externas na BR 101 e na divisa da RB 
a b 

c d 

CRÉDITO: Arquivo RB União 

CRÉDITO: Arquivo RB União 
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Na RB, devido à história de ocupação da área, existem diversas estradas e trilhas internas. 
Apesar do impacto causado pelo grande número de estradas, estas facilitam as ações de 
manejo, principalmente, fiscalização, pesquisa, monitoramento e prevenção e combate a 
incêndios florestais. Deve-se buscar junto as empresas a possibilidade de fechamento de 
algumas destas estradas, assim como, tomar medidas para minimizar seus impactos. A 
Reserva é cortada ainda por um pequeno trecho da RJ-162 (300 m) e por duas estradas 
municipais de Rio das Ostras, não pavimentadas, denominadas de Estrada do Pico Alto (2,3 
Km) e da Macuca (2,2 Km). Das trilhas existentes, algumas foram abertas antes da criação 
da UC e outras são provenientes das atividades de pesquisa na RB. Apesar do grande 
número de trilhas, elas causam um baixo impacto a RB, pelo pouco uso, e facilitam as 
outras ações de manejo, principalmente a fiscalização. 

A FOTOGRAFIA 29 mostra a visão geral de algumas estradas que cortam a RB União. 

FOTOGRAFIA 29 – (a) Estrada Principal; (b) Estrada da Macuca; (c) Estrada do Pico 
Alto; (d) RJ-162 

a b 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 
c d 

CRÉDITO: Arquivo RB União CRÉDITO: Arquivo RB União 

5.6. – Estrutura Organizacional 

A Reserva ainda não possui um regimento interno consolidado. As diferentes áreas de 
atuação ou setores da Reserva estão elaborando a parte que lhe compete. Dentre as 
normas em desenvolvimento estão incluídas as de visitação, pesquisa, uso do alojamento, 
entre outras. Estão sendo levadas em consideração as normas do IBAMA, disponíveis no 
Guia do Chefe de Unidades de Conservação. O Conselho Consultivo da Reserva já 
elaborou e aprovou seu Regimento Interno e vem se reunindo regularmente a cada 2 meses 
desde 2002. 
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A FIGURA 12 mostra a organização interna da Reserva. 

FIGURA 12 – Organograma da RB União 

 

6. – Declaração de Significância 

A Reserva Biológica União está inserida na Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ricos 
e ameaçados do planeta, considerado um hotspot de biodiversidade. As principais ameaças 
a este bioma são a destruição e a fragmentação de habitats naturais que isolam populações 
e interrompem processos naturais. 

Com o objetivo principal de conservar a biodiversidade deste bioma ameaçado, foram 
criadas diversas unidades de conservação, as quais, já se sabe, são insuficientes para 
proteger efetivamente o bioma. 

O Estado do Rio de Janeiro possui um dos percentuais mais altos de cobertura original da 
Mata Atlântica, cerca de 17%, sendo considerado uma região prioritária para a conservação 
deste bioma. 

Entretanto, os remanescentes de Mata Atlântica que existem no Estado não encontram-se 
igualmente distribuídos. As regiões montanhosas resguardam a maior parte dos 
remanescentes florestais, enquanto as planícies apresentam matas baixo-montana cada vez 
mais raras (ROCHA et al., 2003; SOS Mata Atlântica/INPE, 2001), visto que a Mata Atlântica 
de baixada foi a formação que mais sofreu com o processo de ocupação e uso do solo, 
perdendo grande parte da sua cobertura original (KIERULFF, 1993). Esta perda implicou na 
redução de habitats de muitas espécies, algumas das quais foram extintas localmente e 
outras, como o mico-leão-dourado Leontopithecus rosalia, que tiveram seu habitat natural 
bastante reduzido. 

Estes remanescentes florestais existentes no Estado se concentram em cinco grandes 
blocos, onde ainda ocorre um grau relativamente elevado de conectividade, sob forte 
pressão antrópica. Grande parte destes blocos encontra-se em áreas onde foram criadas 
unidades de conservação, como no caso da Reserva Biológica União, que está inserida no 
Bloco da Região Norte Fluminense (ROCHA et al., 2003). 
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A Reserva Biológica União encontra-se em uma das regiões mais críticas do Estado, onde 
se verifica grande perda de cobertura florestal, alto grau de degradação e manchas de 
erosão. Nesta Região, Macaé está entre os municípios que apresentam os maiores índices 
de desmatamento (SOS Mata Atlântica/INPE, 2001) e maior crescimento urbano. 

A Região aonde se encontra a Reserva sofreu por muitos anos um intenso processo de 
degradação e substituição da sua cobertura vegetal original por pastagens e cultivos. Até 
meados do século passado a região apresentava densa cobertura florestal, mas, 
principalmente, com a melhoria do acesso proporcionada pela construção de várias 
rodovias, como a Rodovia BR-101, além da implementação de projetos governamentais na 
área de saneamento e irrigação, intensificou-se a devastação das florestas remanescentes e 
a degradação ambiental. Com a expansão da ocupação humana em toda a região, os 
poucos remanescentes florestais que ainda abrigavam ou tinham condições ecológicas para 
abrigar populações silvestres de mico-leão-dourado desapareceram rapidamente. 

A existência de unidades de conservação nestes grandes blocos não garante, porém 
aumenta significativamente as chances de manutenção da biodiversidade. 

A Reserva Biológica União abrange um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica de 
baixada em bom estado de conservação do estado do Rio de Janeiro, essencial para a 
permanência de várias espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. 

Possui um dos últimos e maiores remanescentes do hábitat original do mico-leão-dourado 
Leontopithecus rosalia, espécie classificada como “criticamente ameaçada”, segundo a lista 
da IUCN Red List of Threatned Animals, de espécies ameaçadas e classificada “Em Perigo”, 
pela Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2003). A Reserva União é a 
segunda maior área de mata da região de ocorrência do mico-leão-dourado após a Reserva 
Biológica de Poço das Antas e apresenta a segunda maior população selvagem da espécie 
L. rosalia, contribuindo para aumentar a variabilidade genética da espécie. 

A cobertura florestal da Reserva protege recursos hídricos da região, ao abranger em seus 
limites nascentes e cursos d' água que contribuem para a estabilização de três importantes 
bacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro: a Bacia do Rio São João, Bacia do Rio 
Macaé e Bacia do Rio das Ostras. O valor da Reserva Biológica União é maior quando se 
considera sua importância dentro do contexto regional em que está inserida, visto que 
aumenta a área protegida neste espaço territorial, quando associada às outras UCs 
existentes, contribuindo para a manutenção das espécies, dos processos ecológicos e da 
biodiversidade. 

Na Reserva foi desenvolvido o primeiro projeto de translocação do país, no caso de grupos 
de mico-leão-dourado. A formação de uma nova população do mico-leão-dourado nesta UC 
foi extremamente importante para a sobrevivência da espécie na natureza. Hoje, a Reserva 
abriga cerca de 20% da população silvestre da espécie (AMLD, 2005). 

A sobrevivência dos indivíduos, a alta taxa de reprodução e a formação de novos grupos 
são considerados resultados positivos da adaptação dos grupos na RB União. A população 
de micos-leões-dourados da Reserva foi sistematicamente monitorada até março de 2006. 

Segundo ALVES (s.a.), as espécies de aves registradas na RB União correspondem a 
16,7% do total de espécies de ocorrência reconhecida no Estado do Rio de Janeiro, com um 
número elevado de espécies endêmicas da Mata Atlântica. 

Foi registrado na RB um total de 162 espécies de insetos (91 de lepidópteros e 71 de 
coleópteros), 212 espécies de aves, 44 espécies de mamíferos, sendo 10 de morcegos, 11 
espécies de répteis, 35 espécies de anfíbios e 250 espécies vegetais (angiospermas). Entre 
as aves, 15 espécies são classificadas como ameaçadas ou vulneráveis, sendo uma listada 
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como criticamente em perigo. Das 250 espécies vegetais, 13 apresentam-se como 
vulneráveis e 4 em perigo, sendo que 3 constam na lista vermelha da IUCN. As principais 
espécies de mamíferos ameaçadas na RB são 5: mico-leão-dourado, bugio, preguiça-de-
coleira, lontra e jaguatirica, o que mostra a sua riqueza e importância na conservação destas 
espécies e do ecossistema como um todo. 

Na Reserva estão presentes borboletas do gênero Morpho, como M. achilles e M. menelaus, 
que são bastante visadas por colecionadores, visitantes e comerciantes de animais. 

Apesar da Reserva União não constituir caso único e não preencher uma lacuna do SNUC, 
contribui para aumentar a proteção do bioma Mata Atlântica, o qual possui um percentual 
ainda muito inferior (0,94%) ao desejado, coberto por UCs de Proteção Integral. 

A criação desta Reserva contribui para a proteção de um trecho ainda coberto por florestas 
nas zonas de transição entre a baixada litorânea e a encosta atlântica da Serra do Mar. 
Segundo o decreto de criação (1998), a RB tem por objetivo assegurar a proteção e 
recuperação de remanescentes de Floresta Atlântica e formações associadas, e assim, no 
contexto em que está inserida, é essencial como potencial banco genético das espécies 
destas formações para projetos que recuperem e restaurem as áreas degradadas do seu 
entorno. 

7. – 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 internos são divididos em pontos fortes e pontos fracos, que condicionam o 
manejo da UC. Os fatores externos são divididos em oportunidades e ameaças, que 
auxiliam ou dificultam o cumprimento dos objetivos de criação da UC. 

O QUADRO 7 apresenta a Matriz de Análise Estratégica para as forças restritivas e 
impulsoras. Os fatores internos e externos foram inicialmente identificados na Oficina de 
Planejamento e atualizados à medida que se obtinham as informações do diagnóstico da ZA 
e da UC. 

Neste mesmo quadro apresentam-se as premissas defensivas ou de recuperação – que 
relacionam-se com as forças restritivas, e ofensivas ou de avanço – que relacionam-se com 
as forças impulsoras. Essas premissas correspondem à sistematização da informação 
estratégica da RB. 

Ao analisar o quadro, verifica-se que a RB apresenta 16 oportunidades, fatores externos os 
quais, através de uma gestão eficiente, poderão favorecer o cumprimento dos objetivos 
específicos da RB. Internamente a RB apresenta 18 pontos fortes. A relação entre os 
fenômenos externos e as condições inerentes à RB (oportunidades e pontos fortes) 
favorecem o manejo da Unidade. 
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QUADRO 7 – 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 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Resumo Executivo 
 

 
 Maio / 2007 67 

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. 

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  
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Forças Impulsoras 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fortes Oportunidades Ofensivas ou de Avanço 

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 

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 
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Forças Impulsoras 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fortes Oportunidades Ofensivas ou de Avanço 

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 

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 
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Forças Impulsoras 

Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Pontos Fortes Oportunidades Ofensivas ou de Avanço 

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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8. – Objetivos Específicos do manejo da Reserva Biológica União 

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, 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. 

9. – 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 ao 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”. 

O Mapa de Zoneamento está apresentado na FIGURA 13, onde podem ser observadas as 
cinco zonas propostas e os seus respectivos limites: Zona Primitiva, dividida em 5 áreas 
distribuídas em locais espacialmente diferentes; Zona de Uso Extensivo; Zona de Uso 
Especial, dividida em 2 áreas distintas; Zona de Recuperação, dividida em 19 áreas 
distribuídas em locais espacialmente diferentes e; Zona de Uso Conflitante, dividida em 20 
áreas distribuídas em locais variados. 

9.1. – Síntese do Zoneamento 

O QUADRO 8 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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FIGURA 13 – Mapa de Zoneamento 
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QUADRO 8 – 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, 
lagoe 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 IBAMA 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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10. – Normas gerais 

10.1. – 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 IBAMA. 

 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 IBAMA, 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 na sua Zona de Amortecimento 
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 IBAMA. 

 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 IBAMA/DIREC, 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 IBAMA. 

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

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

 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. 

10.2. – Normas gerais para a Zona de Amortecimento 

A Zona de Amortecimento da Reserva Biológica União estará sujeita as seguintes normas 
gerais, conforme descrita no item: 

 Em conformidade com a Lei n.º 9.985/2000, Art. 2º, Inciso XVIII, as atividades humanas, 
na Zona de Amortecimento da RB, estarão sujeitas a normas e restrições específicas, 
com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a UC. 

 Toda atividade passível de impacto ambiental deverá ser licenciada pelo órgão 
ambiental competente, mediante autorização do IBAMA, com a participação de técnicos 
da RB.  

 No processo de licenciamento de empreendimentos novos para a ZA da RB, deverá ser 
observado o grau de comprometimento da conectividade dos fragmentos, da vegetação 
nativa e de seus corredores ecológicos. 

 A RB deverá fiscalizar periodicamente, os empreendimentos já instalados, a fim de 
verificar o cumprimento da Licença de Operação. 

 As infra-estruturas de interesse nacional que interferem com a RB, instaladas antes de 
sua criação, deverão sofrer licenciamento corretivo, incluindo-se procedimentos mais 
restritivos. 

 A abertura, pavimentação, ampliação e duplicação das estradas e rodovias na ZA da RB 
dependerão de uma autorização prévia do IBAMA, ouvindo a RB. 

  A duplicação, construção e manutenção de estradas e rodovias deverão observar 
técnicas que permitam o escoamento de águas pluviais para locais adequados e a 
previsão de alternativas de passagem para o trânsito de animais silvestres. 

 As indústrias instaladas na ZA da RB deverão possuir adequados sistemas de 
tratamento e disposição de efluentes líquidos e de resíduos sólidos. 

 Deverá ser realizado um estudo detalhado da contaminação por creosoto na Zona de 
Amortecimento, conforme indicado neste Plano de Manejo nas áreas com potencial de 
contaminação. 

 Os empreendimentos de interesse público já instalados na ZA da RB, que não tenham 
sofrido processo de licenciamento, deverão ser regularizados. 

 A RB deverá providenciar o cadastramento de todas as propriedades rurais localizadas 
na sua ZA, a fim de verificar a existência de Reserva Legal averbada conforme 
legislação vigente 

 Deverão ser feitas gestões para a criação de RPPNs na Zona de Amortecimento da RB, 
recuperação de APPs, averbação de Reservas Legais, viabilização de doações e/ou 
aquisição de terras florestadas em bom estado de conservação para que possam ser 
anexadas á RB, com o objetivo de ampliar a proteção dos recursos e ecossistemas 
presentes na área. 

 As Reservas Legais das propriedades confrontantes com a RB deverão ser localizadas 
preferencialmente junto aos limites da UC, objetivando o estabelecimento de 
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conectividade. 

 As áreas protegidas por lei na ZA deverão ser fiscalizadas e monitoradas 
permanentemente, objetivando sua conservação e recuperação. 

 A RB deverá incentivar a criação e implementação de RPPN’s na sua ZA. 

 A disposição de resíduos e/ou efluentes de qualquer natureza na ZA deverá seguir as 
normas legais, estabelecidas para os casos específicos e as normas deste Plano de 
Manejo. 

 O Aterro Sanitário de Rio das Ostras, localizado na ZA, deverá ser objeto de 
monitoramento e fiscalização constantes. 

 Num raio de 5 km à partir dos limites da RB, somente será permitida a instalação de 
sistemas de tratamento de resíduos sólidos através de usinas de tecnologia limpa e 
inovadora. 

 Fica proibida a disposição de resíduos químicos, inclusive nucleares, gerados fora da 
ZA. No caso dos gerados dentro da ZA, é necessário o desenvolvimento de projeto 
específico para a disposição adequada e cumprimento da legislação vigente. 

 O uso de agrotóxicos na ZA deverá ser fiscalizado pela RB.  

 Nas propriedades, o agrotóxico, seus componentes e afins deverão ser armazenados 
em local adequado, evitando que eventuais acidentes, derrames ou vazamentos, 
possam comprometer o meio ambiente e a saúde humana, devendo ser objeto de 
fiscalização permanente. 

 Para o uso de agrotóxicos na ZA o proprietário deverá manter cópia da receita 
agronômica, emitida por profissional legalmente habilitado, bem como a nota fiscal do 
produto, a disposição para fiscalização no local da aplicação. 

 Todas as embalagens vazias deverão ser devolvidas aos estabelecimentos comerciais, 
onde foram adquiridas, devendo estes contar com local adequado para o recebimento e 
armazenamento das embalagens, até que sejam recolhidas pelas empresas 
responsáveis pela destinação final, conforme previsto na Lei, devendo as mesmas 
atender a Resolução CONAMA n.º 334, de 03/04/2003. 

 A lavagem dos equipamentos de aplicação dos agrotóxicos nos corpos d’água é 
proibida. 

 A água resultante da lavagem deverá ser aproveitada na última aplicação do produto, de 
forma a não ser descartada no ambiente. 

 O transporte de produtos perigosos deverá seguir as normas dispostas em legislação 
específica, seja para ferrovia e/ou rodovia. 

 As edificações que vierem a ser construídas na ZA não poderão interferir na qualidade 
paisagística da RB. 

 As áreas de expansão urbana localizadas na ZA da RB deverão ter normas de ocupação 
do solo específicas, com projetos ambientalmente corretos, que deverão levar em 
consideração a vulnerabilidade ambiental do local e a proximidade dos limites da RB, 
exigindo inclusive a averbação da Reserva Legal, a proteção e recuperação das APPs e 
a possibilidade da formação de corredores ecológicos. 



Plano de Manejo da Reserva Biológica União Resumo Executivo 
 

 
 Maio / 2007 85 

 Todos os loteamentos a serem instalados na ZA deverão passar por criterioso processo 
de licenciamento no qual a RB deverá obrigatoriamente se manifestar. 

 Os loteamentos a serem instalados a partir dos limites da RB até um raio de 1Km 
deverão atender as seguintes especificações: 

1. Os lotes deverão ter no mínimo 5 mil metros quadrados de área. 

2. Os lotes deverão ter no máximo 10% de área construída. 

3. Os lotes não poderão ser reparcelados. 

4. As edificações poderão ter no máximo dois pavimentos. 

5. As áreas de APP dentro do loteamento deverão ser preservadas. 

 Ao redor de todo o limite da RB onde for permitida a implantação de loteamento, este 
deverá contemplar no seu projeto uma faixa de 50m a partir do limite, com cobertura de 
vegetação nativa (natural ou recuperada) de forma a minimizar os impactos advindos da 
implantação da ocupação urbana. 

 As atividades turísticas não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais da 
ZA da RB. 

 As atividades extrativistas e agropecuárias desenvolvidas na ZA da RB deverão ser 
controladas, de acordo com a legislação específica e as normas deste Plano de Manejo. 

 Só será permitida a atividade de mineração na ZA mediante o licenciamento ambiental, 
ouvida a RB. 

 O uso da água, em especial para irrigação e usos industriais, só será permitido após a 
emissão da respectiva outorga (Lei n.º 9.443/97), ouvida a RB. 

 O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do solo e da 
água, recomendadas pelos órgãos oficiais de extensão rural, atuantes na região da UC.  

 O uso do fogo para agricultura deverá ser feito de forma controlada, sendo necessária a 
participação da RB na sua autorização. Nas propriedades confrontantes, esta atividade 
será acompanhada por servidores da RB. 

 Na faixa de 1 km contígua às áreas da RB e APPs, que margeiam os cursos d’água da 
Zona de Amortecimento, fica permitido somente o uso de agrotóxicos da Classe IV 
(pouco ou muito pouco tóxicos) Faixa Verde. (O conceito de agrotóxico utilizado neste 
documento é o definido pela Lei Federal nº 7.802, de 11/07/89, regulamentada através 
do Decreto 98.816, no seu Artigo 2º, Inciso I). 

 A RB deverá efetivar a sua participação junto ao INCRA nas decisões sobre os 
assentamentos e acampamentos localizados na ZA, garantindo o licenciamento destas 
atividades, bem como o cumprimento da legislação vigente. 

 Caso ocorra a duplicação da BR-101 a RB deverá efetivar a sua participação no 
processo de licenciamento. 

 A RB deverá acompanhar a realização de atividades de conservação e manutenção da 
BR-101, dos dutos, das linhas de transmissão de energia elétrica, da sub-estação de 
FURNAS, da ferrovia e das torres de telefonia no Morro do Cangulo. 
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 Todas as Infra-estruturas de Interesse Nacional que interferem com a RB deverão ter um 
Plano de Emergência e Contingência. 

 A RB deverá estabelecer uma rotina de fiscalização e monitoramento de sua ZA. 

 A RB deverá divulgar para a comunidade, de forma geral, os limites e as normas gerais 
de manejo de sua ZA, estabelecidos neste Plano de Manejo. 

 A RB deverá manter um cadastro das pesquisas científicas na área de meio ambiente 
realizadas em sua ZA. 

 A RB deverá elaborar e executar um Programa de Educação Ambiental específico para 
sua ZA. 

 A RB deverá procurar estabelecer as parcerias necessárias, para que as normas 
previstas para a ZA, neste PM, sejam cumpridas. 

 A RB deve procurar sempre participar dos fóruns de discussão na área ambiental na sua 
ZA. 

 A RB deverá fiscalizar, controlar e monitorar o percurso da ferrovia, a passagem dos 
trens, as cargas transportadas e todas as ações de conservação e manutenção da linha 
férrea e sua faixa de domínio. 

 A RB deverá fiscalizar, controlar e monitorar as atividades realizadas nas faixas de 
domínio das linhas de transmissão e dos dutos. 

11. – 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 (Zona de 
Amortecimento e Região), áreas estratégicas e ações a serem desenvolvidas em cada uma 
destas áreas, organizando seu planejamento segundo os programas temáticos. 

No QUADRO 9, apresenta-se um resumo dos programas de ação propostos segundo os 
temas e seus objetivos gerais. 

11.1. – 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. 

11.2. – Ações Gerenciais Gerais Externas (AGGE) 

As Ações Gerenciais Externas (AGGE) orientam o estabelecimento de atividades gerenciais 
gerais voltadas para a Zona de Amortecimento e 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. 
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QUADRO 9 – 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 na ZA, 
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 na ZA, de forma 
a desenvolver projetos específicos de recuperação de áreas 
degradadas, melhorando, assim, a qualidade da cobertura 
vegetal da RB. 

Pr
ot

eç
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 e
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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. 

Pe
sq
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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 
na Zona de Amortecimento, com práticas conservacionistas, 
implementando o desenvolvimento social e econômico em 
bases conservacionistas. Vi

si
ta

çã
o 

Sub Programa Formação 
Continuada de 
Multiplicadores 

Fomentar o desenvolvimento regional e local em bases 
ambientalmente sustentáveis. 

Programa de 
Operacionalização 

Propiciar a gestão adequada, garantindo a funcionalidade da 
RB e o atendimento dos seus objetivos específicos. 

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, ZA, 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 estagiários e voluntários 
nas diversas atividades de manejo da RB, conforme previsto 
em legislação vigente. 

O
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Sub Programa de 
Capacitação e Atualização 

Treinar e capacitar os recursos humanos envolvidos em 
atividades na RB. 
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11.3. – 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, na Zona de 
Amortecimento. Assim, as Áreas Estratégicas são classificadas em Internas e Externas, 
dependendo se estão localizadas no interior ou no exterior da RB. 

11.3.1. – Áreas Estratégicas Internas (AEI) 

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). 

A FIGURA 14, Mapa das Áreas Estratégicas Internas apresenta as áreas definidas como 
estratégicas no interior da RB e suas inserções no zoneamento da UC. 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. 

11.3.2. – Áreas Estratégicas Externas (AEE) 

São áreas relevantes para a interação da UC com sua Região, especialmente sua Zona de 
Amortecimento, 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). 

O estabelecimento de áreas estratégicas está respaldado na Lei nº 9.985/2000, que diz em 
seu artigo 25, § 1º: “o órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá 
normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos naturais da Zona de 
Amortecimento e dos corredores ecológicos de uma Unidade de Conservação” (IBAMA, 
2000). 

As Áreas Estratégicas Externas definidas para a RB União e suas inserções no zoneamento 
da UC estão apresentadas no Mapa das Áreas Estratégicas Externas, na FIGURA 15. 
Foram estabelecidas na Zona de Amortecimento 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 14 – Mapa das Áreas Estratégicas Internas 
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FIGURA 15 – Mapa das Áreas Estratégicas Externas 
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