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PREFÁCIO

O planejamento e a priorização para conservação da biodiversidade em diferentes
escalas — global, nacional, regional e local — têm sido exaustivamente debatidos e
aperfeiçoados. Nos últimos 15 anos houve um grande esforço dos governos e da
comunidade conservacionista para traduzir o conhecimento científico em um
planejamento criterioso, replicável e capaz de orientar uma política ambiental eficiente,
que gere ações de conservação com menor custo para a sociedade.

O avanço é evidente na medida em que disponibiliza ao tomador de decisão
informações e análises imprescindíveis para quem enfrenta o grande desafio de
estabelecer linhas de ação, projetos e financiamento para a biodiversidade, sobretudo
com a carência de recursos humanos e financeiros. As instituições brasileiras
reconheceram a importância desse processo e inúmeras iniciativas foram realizadas,
como a identificação de áreas prioritárias para conservação nos biomas nacionais
coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, no âmbito do Projeto de Conservação
e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (Probio). Alguns estados
refinaram e avançaram nesse processo, proporcionando informações e análises mais
apuradas para as ações de conservação regionais e locais.

O projeto Estratégias e ações para a conservação da biodiversidade da Mata

Atlântica do Estado do Rio de Janeiro é um exemplo gratificante do grau de maturidade
da área ambiental no país. Em uma ampla parceria formada por instituições
governamentais, centros de pesquisa, universidades e ONGs ambientalistas, com a
contribuição de dezenas de especialistas, obteve-se uma importante avaliação do
quadro atual do conhecimento e do status de conservação da biodiversidade em
uma das regiões mais estratégicas da Mata Atlântica — o Estado do Rio de Janeiro.
Este projeto é mais uma demonstração de que especialistas, ONGs, empresas e
órgãos públicos podem trabalhar em objetivos comuns, trazendo mais eficiência às
ações e ao uso dos recursos públicos.

A iniciativa não se ateve a identificar áreas e ações prioritárias para conservação.
Foi feita uma análise do cenário atual e foram recomendadas propostas de
conservação e uso da biodiversidade por meio de uma abordagem integrada das
dimensões econômica, social, ambiental e político-institucional. Além de analisar a
proteção de áreas específicas, buscou-se avaliar a persistência da biodiversidade em
longo prazo, considerando a conectividade da paisagem e a dinâmica do uso da
terra nas diferentes sub-regiões do estado. O trabalho adquire uma importância
ainda maior pela qualidade dos dados apresentados e pelo fato de que os resultados
representam o consenso de um grande número de especialistas.

A construção de uma base de dados socioambiental com informações técnico-
científicas de qualidade é outro aspecto importante do projeto. Essa base de dados
deverá ser atualizada permanentemente, ter acesso público e constituir um importante
instrumento para subsidiar ações para o uso e a proteção da biodiversidade no
estado. A geração e a sistematização de informações sobre a diversidade biológica
são essenciais para fornecer a ligação entre a análise científica e a tomada de
decisões sobre a conservação e o uso da terra.

Em síntese, o trabalho realizado representa um avanço substancial para o
estabelecimento de estratégias de conservação no Rio de Janeiro. Esperamos que
esta publicação torne-se uma ferramenta útil e eficiente para avançarmos ainda
mais na proteção da biodiversidade no estado e que promova a melhoria da qualidade
e da quantidade de ações do governo e de outros setores. Torcemos também para



que as parcerias institucionais formadas no desenvolvimento deste projeto sejam
mantidas e estimulem a atuação em rede para a gestão ambiental integrada e
participativa, aumentando as possibilidades rumo à conservação da biodiversidade
em longo prazo no Estado do Rio de Janeiro.

Luiz Paulo Pinto
Diretor, Programa Mata Atlântica

Conservação Internacional

Ivana Lamas
Gerente, CEPF-Mata Atlântica

Conservação Internacional



APRESENTAÇÃO

O tema da conservação da biodiversidade ocupa um espaço expressivo na agenda
ambiental global e na agenda dos desafios impostos aos governos que pretendem
de fato gerar políticas que visem à redução da perda de biodiversidade. Trata-se de
um tema complexo, inerente a um debate sobre o próprio modelo de desenvolvimento
e sobre as práticas democráticas na busca dessa política conservacionista, apontando
para questões como o direito à informação, os recursos disponibilizados para a
gestão de áreas protegidas, o resgate da pesquisa como base para a gestão pública
racional e a participação das comunidades locais nos processo decisórios.

O Brasil é signatário da Convenção sobre a Diversidade Biológica e, por isso,
incumbe aos governos, federal e estadual, apoiar ações que venham dotar o próprio
governo e a sociedade das informações necessárias para o estabelecimento de
prioridades que conduzam a conservação, à utilização sustentável e à repartição
dos benefícios.

Um dos maiores desafios para os administradores públicos é transformar decisões
políticas em ações concretas, lutando pela ampliação de recursos e aplicando-os de
forma eficiente em programas e projetos coerentes. O descompasso entre a
conservação da biodiversidade e a pressão diária e cotidiana pelo uso do recurso
natural é grande, exigindo respostas rápidas tanto no campo do comando-controle
quanto no campo das políticas pró-ativas que precisam ser construídas com a
participação da sociedade.

Como se não bastassem tantos desafios, ainda há o maior deles que é o de
preservar os processos que geram e mantêm a diversidade biológica em um mundo
cada vez mais fragmentado (sob o ponto de vista da fragmentação da paisagem),
com processos ecológicos que se dão numa escala que transcende aquela das
áreas protegidas. Para alcançá-lo, é necessário uma forte parceria com as instituições
de pesquisa no sentido de traduzir o conhecimento científico em conhecimento
técnico transformando-o em ações na gestão pública.

A conservação da biodiversidade exige ainda políticas que visem à conexão dos
ambientes naturais sem perder de vista a participação dos atores do processo em
um contexto mais  transparente, democrático e de justiça social, especialmente nos
contextos locais. Não podemos esquecer que o município tem um papel fundamental
na “reconectividade” da paisagem e na formulação de políticas públicas que
minimizem a fragmentação do ambiente. O município é o “local” dos acontecimentos
e, portanto, a  esfera mais apropriada da ação ambiental e de arranjos democráticos.
É no local que se sente o efeito do “global”.

De um modo geral a gestão da biodiversidade deve permear as ações dos governos
Federal, Estadual e Municipal e da sociedade, pois a utilização dos recursos naturais
é a base de qualquer atividade produtiva e, desse modo, qualquer estratégia de
desenvolvimento terá influência na conservação da diversidade biológica e promoverá
modificações na qualidade de vida da população.

Nesse sentido, é com imensa satisfação que apresentamos a publicação
Estratégias e Ações para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica do
Estado do Rio de Janeiro, que resultou do projeto de mesmo nome coordenado
pelo Instituto Biomas, e que reúne diversas entidades de relevante atuação na
conservação em nosso estado.

É fundamental que se diga que parte das estratégias e ações apontadas no
documento como fundamentais ao processo de conservação da biodiversidade na



Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro tem sido implementada através da
política em Unidades de Conservação instituída pelo então Instituto Estadual de
Florestas, e pela atual Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas do Instituto
Estadual do Ambiente – INEA, que vem envidando esforços para a duplicação das
áreas protegidas no território estadual, incentivando, inclusive, a conservação de
terras privadas através da instituição das Reservas Particulares do Patrimônio Natural,
regulamentando as reservas legais, entre outras ações pontuais. No âmbito da
Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, a Superintendência de Biodiversidade vem
focando sua atuação na criação de um Sistema Estadual de Áreas Protegidas visando
fortalecer as categorias de conservação e os instrumentos imprescindíveis para a
gestão das mesmas.

Somem-se a esses esforços o escopo do trabalho lançado, que apresenta novas
abordagens, buscando a integração das diversas iniciativas em andamento,
apresentando a biodiversidade em uma perspectiva integrada e sistêmica. Os
indicadores, na análise adotada, classificados segundo o modelo Pressão-Estado-
Resposta, desembocam em temas como as formas de ocupação do território, as
pressões antrópicas, as dinâmicas da economia fluminense, a dinâmica da
agropecuária, a vulnerabilidade das sub-bacias hidrográficas, enfim, uma sorte de
questões interrelacionadas, que apontam uma leitura da biodiversidade para muito
além dos elementos da fauna e da flora.

Todavia, sabemos que não é possível e nem cabe somente aos órgãos ambientais
a implementação de ações “pró-conservação”, Essas exigem integração com outras
instituições do próprio governo, com a ordem federativa e com a sociedade civil,
para que possa haver uma mudança significativa das políticas de desenvolvimento
e, ao mesmo tempo, uma paulatina transformação nas ações e práticas que vão
fundamentar a consolidação da conservação da biodiversidade.

A conservação da biodiversidade talvez dependa de um processo comum de
amadurecimento, que envolva desde as relações interpessoais até a dinâmica de
planejamentos territoriais. E essa tarefa se concretiza também na leitura do texto e
em sua interpretação crítica.

Boa leitura!
Marilene Ramos

Secretária Estadual do Ambiente/RJ
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CAPÍTULO 1

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA MATA
ATLÂNTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
UMA NOVA ABORDAGEM 11111

O Rio de Janeiro é, no Brasil, o estado que

preserva a maior porcentagem (20,33%) de

remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica,

que perfazem uma área aproximada de 900 000

ha (Fundação SOS Mata Atlântica; INPE, 2002).

Graças à sua elevada biodiversidade e aos

endemismos de diversos grupos animais e vegetais

(Rocha et al., 2003; Jenkins; Pimm, 2006), destaca-

se como território estratégico para a conservação

da Mata Atlântica. Devido a esse perfil, diversas

áreas fluminenses são consideradas como de

“Extrema Importância Biológica” (Brasil, 2000),

sendo por isso merecedoras de investimentos de

médio ou curto prazo que se destinem a ações de

conservação (Pinto et al., 2006).

A área original de cobertura vegetal do

estado foi continuamente reduzida desde o

início do processo de colonização do Brasil, e

os níveis de remoção de áreas florestadas

atingiram seus maiores valores no último século,

quando aproximadamente 84% da cobertura

original foram extirpados (SOS Mata Atlântica; INPE,

1993).

Tal processo contínuo de remoção da

cobertura vegetal e o alto grau de endemismo

foram responsáveis pelo grande número de

espécies da fauna (187) hoje ameaçadas de

extinção ou já extintas no Estado do Rio de

Janeiro, número esse inferior apenas ao do

Estado do São Paulo (214) (Paglia, 2005). No

entanto, pelo fato de que o Estado do Rio de

Janeiro apresenta menor área que o de São

Paulo, seu número de espécies ameaçadas por

quilômetro quadrado (0,004) é maior que o de

qualquer outro estado da União (por exemplo,

0,003 no Espírito Santo, 0,00086 em São Paulo,

0,00025 em Minas Gerais, 0,00029 na Bahia,

0,00099 em Pernambuco, 0,00052 no Paraná e

0,001 em Santa Catarina). Assim, ao se percorrer

uma área de 232 km2 do território fluminense

(o equivalente a um quadrado com 15,2 km de

lado), a expectativa é de encontrar pelo menos

uma espécie ameaçada.
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O projeto, seus objetivos e estratégias

Com o propósito de contribuir para reverter o quadro

de degradação da Mata Atlântica no Estado do Rio de

Janeiro, o Instituto Biomas coordenou o projeto Estratégias

e ações para a conservação da biodiversidade da Mata

Atlântica no Estado do Rio de Janeiro, em parceria com

Embrapa Solos, Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa

Agrobiologia, Fundação Centro de Informações e Dados

do Rio de Janeiro (CIDE), Departamento de Ecologia da

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Instituto

BioAtlântica, com financiamento do Fundo de Parcerias

para Ecossistemas Críticos (CEPF) / Aliança para a

Conservação da Mata Atlântica (Conservação Internacional

e SOS Mata Atlântica). Um dos objetivos centrais desse

projeto é contribuir para a implementação do Corredor de

Biodiversidade da Serra do Mar.

Um corredor de biodiversidade é uma região

delimitada, de elevada diversidade biológica, composta

de um mosaico de diferentes paisagens, recursos hídricos

e usos da terra. Inclui sistemas agroflorestais e

agroecológicos, áreas protegidas já existentes e a serem

instituídas, reservas particulares que recebem incentivos

econômicos compensatórios e/ou áreas para ecoturismo.

Tais corredores devem ser gerenciados de maneira

integrada, com o intuito de garantir a sobrevivência de

espécies, proteger hábitats e conservar bacias hidrográficas

e recursos naturais.

Mais do que formular estratégias para conservação

com base apenas em elementos da fauna e flora, é

fundamental analisar de maneira ampla a situação atual

do Estado do Rio de Janeiro. Segundo Pinto et al. (2006), a

principal limitação aos esforços para a conservação da

Mata Atlântica é a ausência de integração das iniciativas

em andamento, apesar da convergência das linhas de

ação das instituições envolvidas. A análise do cenário atual

e o encaminhamento de propostas para o futuro devem

ser realizados com uma abordagem integrada e sistêmica

das dimensões econômica, social, ambiental e político-

institucional.

Uma vez que as características sociais, econômicas

e ambientais do Estado do Rio de Janeiro, bem como os

problemas que o afetam, não estão distribuídas

homogeneamente em seu território, o projeto optou por

uma abordagem regional. As estratégias e ações para a

conservação da biodiversidade no estado foram elaboradas

e propostas de acordo com as especificidades de cada

região, de forma a subsidiar com informações e ações as

políticas para a conservação, a disseminação das

informações e o suporte para o planejamento do uso da

terra. A proposição de ações baseia-se em estratégias que

visam o fortalecimento do sistema de Unidades de

Conservação, a gestão da paisagem, a melhoria da

qualidade de vida e a geração de renda, a educação, o

aumento da percepção ambiental, o envolvimento da

sociedade civil e o fortalecimento da governança local, a

ampliação do conhecimento existente sobre o ambiente

e seus processos e a efetividade da fiscalização.

Lógica da análise adotada

A análise de estratégias e ações voltadas à

conservação da biodiversidade da Mata Atlântica no Estado

do Rio de Janeiro envolveu coleta, sistematização e análise

de um grande conjunto de dados, abrangendo diversos

temas e áreas do conhecimento. A adoção de um método

para a análise integrada desses dados, em um processo

de síntese e agregação, foi necessária para que se pudes-

sem formular estratégias e ações para a conservação que

se prestassem a servir de subsídio à tomada de decisões.

O método adotado baseou-se no uso de indicadores,

recurso que possibilita reduzir o número de medidas e

parâmetros necessários para representar uma situação

específica, além de permitir a integração de diversas variá-

veis, proporcionando informação de síntese que simplifica

o processo de comunicação dos resultados aos usuários

(OECD, 1994, 1998; Hammond et al., 1995; Winograd, 1995).

Na análise dos dados, os indicadores foram

classificados segundo o modelo Pressão-Estado-Resposta,

desenvolvido pela OECD (1994, 1998) para o estudo de

indicadores ambientais globais (Figura 1.1). Tal modelo se

baseia em um conceito de causalidade: as atividades

humanas exercem pressão sobre o ambiente, alterando

sua qualidade e a quantidade de recursos naturais, ou

seja, alterando seu estado. A sociedade responde a essas

mudanças mediante políticas ambientais, econômicas ou

setoriais (a resposta da sociedade). Embora esse modelo
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Figura 1.1.
Diagrama esquemático do modelo Pressão-Estado-Resposta para o estudo de indicadores ambientais
globais.

possa sugerir uma interação linear entre atividades e

ambiente, deve-se considerar que tais relações são

complexas. A partir do modelo são especificados três tipos

de indicadores ambientais:

• Indicadores da pressão antrópica: Descrevem as

pressões das atividades humanas sobre o ambiente,

incluindo a quantidade e qualidade dos recursos

naturais.

• Indicadores das condições ambientais, ou de estado:

Referem-se à qualidade do ambiente e à qualidade e

quantidade dos recursos naturais. Descrevem a

situação do ambiente e sua evolução no tempo, mas

não a das pressões que incidem sobre ele.

• Indicadores das respostas sociais: Mostram a

capacidade de resposta da sociedade às mudanças

ambientais, respostas essas que podem estar voltadas

à mitigação ou prevenção dos efeitos negativos da

ação humana sobre o ambiente, à paralisação ou

reversão de danos causados ao meio e à preservação

e conservação da natureza e dos recursos naturais.

Com base nesse modelo, coletamos e analisamos

dados para a elaboração de informações de síntese, de

modo a caracterizar: as pressões das atividades humanas

que, exercidas sobre o ambiente, ameaçam a conservação

da biodiversidade; o estado do ambiente, considerando o

meio físico e biótico; e a capacidade de resposta da

sociedade para responder às pressões antrópicas e atuar

na conservação da biodiversidade.

Os indicadores foram escolhidos, portanto, de forma

a se obter um quadro representativo das condições

ambientais, das pressões sobre o ambiente e das respostas

da sociedade (Quadro 1.1). Outros critérios adotados na

seleção dos indicadores cobriram os seguintes aspectos:

• serem os indicadores espacialmente localizados ou

permitirem que sua variação no espaço (neste caso,

no Estado do Rio de Janeiro) fosse conhecida;

• serem compostos de dados prontamente disponíveis

ou obteníveis a baixo custo;

• poderem ser atualizados periodicamente, com

prioridade para as informações coletadas em censos

ou outros levantamentos sistemáticos;

• proporcionarem resultados simples e fáceis de

interpretar;

• embora aplicados regionalmente, apresentarem

potencial de aplicação a todo o bioma Mata Atlântica.

Todos os dados e indicadores foram inseridos em

uma base de dados georreferenciados. Para a integração

das informações, adotamos como referência a escala

1:250 000. Devido às diversas origens dos dados, a unidade

de área que eles representam nem sempre foi a mesma

(por exemplo, cidades, remanescentes de vegetação, bacias

hidrográficas, locais de registro de espécies endêmicas ou

ameaçadas). Os indicadores utilizados para a definição

de estratégias e ações foram integrados usando-se como

unidade de análise as regiões propostas para o Estado do

Rio de Janeiro (ver Capítulo 2).
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PRESSÃO

Indicador Descrição Fonte dos dados

Taxa de pobreza Permite identificar municípios que sejam majoritariamente pobres. Consiste no percentual, Instituto Brasileiro de
em relação ao total populacional do município, de residentes com renda domiciliar inferior Geografia e Estatística
a meio salário mínimo (vigente em agosto de 2000). (IBGE).

Densidade de pobreza Expressa a concentração espacial de residentes de baixa renda em cada município. Consiste IBGE.
no número absoluto de residentes do município com renda domiciliar inferior a meio salário
mínimo (vigente em agosto de 2000) por quilômetro quadrado.

Índice de Permite identificar o nível de desenvolvimento econômico (renda per capita) e o potencial Programa das Nações
Desenvolvimento para melhorá-lo (em termos de longevidade e educação). Consiste na média aritmética Unidas para o
Humano municipal simples de três indicadores relacionados: educação, longevidade e renda. Desenvolvimento (PNUD).

Pressão antrópica Expressa vetores de força que implicam a reorganização das atividades antrópicas no Fundação Centro de
território. É composto de duas variáveis: taxa líquida de migração (1991-2000) e média das Informações e Dados do Rio
taxas anuais de crescimento do PIB (1998-2004). de Janeiro (Fundação CIDE).

Estoque de áreas para Expressa a proporção do município coberta por remanescentes, vegetação secundária e Fundação CIDE.
conservação e corpos d’água.
preservação

Índice de Resultante da aplicação de uma matriz em que o cruzamento das variáveis PIB/taxa líquida Fundação CIDE.
vulnerabilidade das de migração e estoque de áreas para conservação e preservação classifica os municípios em
áreas para conservação cinco grupos, de acordo com uma escala de vulnerabilidade que varia de “extremamente alta”
e preservação frente a “muito baixa”.
à pressão antrópica

Intensidade da Obtido com a integração de 12 indicadores baseados em 17 variáveis do censo agropecuário IBGE.
atividade de 1995-1996 relacionadas à atividade agropecuária. Indicadores utilizados: área de lavoura,
agropecuária pastagem, terras agricultáveis em descanso, pessoal ocupado na zona rural, maquinário

(tratores, máquinas para plantio, máquinas para colheita, caminhões e utilitários na
atividade rural), bovinos, produção de leite, valor da produção vegetal, valor da produção
animal, investimentos e financiamentos na atividade rural e saldo da atividade rural (receitas
e despesas).

Dinâmica Expressa a mudança em área colhida das principais culturas temporárias (arroz, cana-de- IBGE.
agrícola açúcar, feijão, mandioca, milho, tomate) e permanentes (banana, café, coco, goiaba, laranja,

maracujá) no período de 1995-96 a 2004. Permite avaliar a estabilidade da atividade
agrícola por município e a migração das principais culturas.

Dinâmica Expressa a mudança do número de cabeças bovinas no período de 1995-96 a 2005. IBGE.
pecuária Permite avaliar a estabilidade da atividade pecuária bovina por município.

Presença de Apresenta a distribuição dos assentamentos existentes no estado, os quais são Instituto de Nacional de
assentamentos representados por círculos de área proporcional à área do assentamento e classificados Colonização e Reforma

segundo a densidade de ocupação. Agrária (INCRA).

Dados complementares Grandes investimentos e projetos previstos para implantação, por região. Fundação CIDE.

Evolução da mancha urbana: expressa geograficamente o aumento da área urbana nos IBGE, Diretoria de Serviço
períodos 1958-1967, 1994 e 2001. Geográfico (DSG), Fundação

CIDE.

Disponibilidade de infra-estrutura: classifica os municípios segundo a infra-estrutura Fundação CIDE.
disponível em 2005 para grandes investimentos.

Identificação de acampamentos e localização aproximada. INCRA.

ESTADO

Indicador Descrição Fonte dos dados

Ameaça e endemismo Atribuído a cada espécie da fauna e flora, levando-se em conta o fato de ser endêmica da Dados primários coletados
Mata Atlântica e/ou do Estado do Rio de Janeiro e/ou constar em pelo menos uma das pelo projeto, consulta
listas de espécies ameaçadas — do Estado do Rio de Janeiro (Bergallo et al., 2000), nacional durante workshop e dados
(Machado et al., 2005) ou global (IUCN, 2007) —, nas categorias, Extinta, Criticamente em secundários obtidos em
Perigo, Em Perigo e Vulnerável. revisão bibliográfica.

Quadro 1.1.
Indicadores utilizados para representar as variáveis do modelo Pressão-Estado-Resposta referentes ao Estado do Rio de
Janeiro.

CONTINUA
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Índice de Valor de Expressa, para cada município, a totalização dos indicadores de ameaça e endemismo obtidos Dados primários coletados
conservação para todas as espécies com ocorrência registrada no município considerado. pelo projeto, consulta

durante workshop e dados
secundários obtidos em
revisão bibliográfica.

Riqueza de grupos Indica o grau em que um município é conhecido quanto à sua flora e fauna. É expresso pelo Dados primários coletados
com registro número de grupos (mamíferos, aves, répteis, anfíbios, invertebrados, organismos aquáticos e pelo projeto, consulta

flora) que dispõem de pelo menos um registro de ocorrência de espécie no município durante workshop e dados
considerado. de revisão bibliográfica.

Importância dos Classifica os fragmentos de vegetação remanescente de Mata Atlântica segundo sua SOS Mata Atlântica,
fragmentos importância para a conservação da biodiversidade, considerando sua inserção em Unidades Fundação CIDE e Fundação

de Conservação, seu tamanho e a possibilidade de conexão com outros fragmentos. Estadual de Florestas
(IEF-RJ).

Vulnerabilidade física Obtido, para cada sub-bacia hidrográfica, pela integração dos seguintes componentes: Embrapa Solos, Instituto
do ambiente climático (erosividade da chuva), edáfico (erodibilidade do solo), topográficos (declividade Nacional de Meteorologia

média e desvio padrão da altitude), hidrológicos (densidade de drenagem e escoamento (INMET), SRTM NASA, IBGE,.
superficial, ou runoff) e morfométrico (índice de circularidade da bacia). DSG.

Dados complementares Base cartográfica. IBGE.

Limites das regiões fitoecológicas. Radambrasil.

Limites das unidades geomorfológicas. Radambrasil.

Gradientes altitudinais. IBGE.

Locais de ocorrência de cavernas. Ministério do Meio
Ambiente (MMA).

Zoneamento agroecológico, indicando as áreas destinadas a recuperação.

Ecossistemas marinhos: avaliação qualitativa, realizada durante workshop, do grau de
conectividade entre a Mata Atlântica e os sistemas Costeiro-Marinhos, estabelecendo 12
compartimentos na costa do Estado do Rio de Janeiro.

RESPOSTA

Indicador Descrição Fonte dos dados

Implementação das Expressa a eficácia das Unidades de Conservação para a proteção ambiental. Baseado no
Unidades de método Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management (RAPPAM) (World
Conservação Wide Fund for Nature, 2003), integra as seguintes informações: existência de ato de criação e

sua legalidade; existência de conselho consultivo e freqüência com que se reúne; existência
de plano de manejo; eficiência do monitoramento sobre o plano de manejo; disponibilidade
de pessoal técnico suficiente; existência de pesquisa socioeconômica e ambiental, sua
adequação e acesso a ela, visando o aprimoramento do plano de manejo.

Governança Expressa o nível de organização dos municípios para a gestão ambiental. Integra informações
sobre a implementação de sistemas de gestão com foco no ambiente, como Agenda 21, plano
diretor, conselho de meio ambiente, consórcio intermunicipal e comitê de bacia hidrográfica,
destacando a participação da sociedade no processo.

Ações socioambientais Expressa o nível de mobilização e atuação efetiva da sociedade civil, para cada município.
Reúne dados referentes ao número de instituições atuantes com sede no município, tipo de
atuação (mobilização ou execução de projetos) e números de projetos desenvolvidos ou em
desenvolvimento.

Dados complementares Locais de ocorrência de Reservas Particulares do Patrimônio Natural.

Locais de ocorrência de comunidades tradicionais, aqui consideradas as áreas indígenas,
quilombolas e caiçaras.

Áreas prioritárias para a conservação. MMA.

Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis
(IBAMA), IEF, prefeituras
municipais, questionários
aplicados aos gestores de
Unidades de Conservação e
às administrações
municipais.

Questionários aplicados às
administrações municipais.

Questionários aplicados a
ONGs e a fontes
financiadoras.

Associação Mico-Leão-
Dourado (Base de Dados
Geoplus), IBAMA.

INCRA, Instituto de Terras e
Cartografia do Estado do RJ
(ITERJ), Fundação Palmares,
MMA, Associação dos
Quilombolas do Estado do
RJ (AQUILERJ).
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Figura 1.2.
A lógica de análise adotada (“Considerando a situação A (estado), que está sujeita à pressão X e
associada às políticas ambientais Y (resposta), quais são as ações indicadas para a conservação
da biodiversidade da Mata Atlântica?”).

Após a finalização do levantamento e da organização

dos dados, da seleção dos indicadores e da preparação

da base de dados georreferenciados, organizamos uma

oficina de trabalho (workshop) congregando cerca de 100

especialistas de diferentes áreas de conhecimento

(incluindo ecologia, zoologia, botânica, biologia da

conservação, geografia, economia, sociologia, agronomia,

pedologia, climatologia, hidrologia) para discutir e analisar

os dados e indicadores e propor estratégias e ações para

a conservação da biodiversidade no estado. O processo

permitiu a inserção de novos dados à base, de modo a

complementá-la e atualizá-la; a análise crítica dos

indicadores selecionados e seu refinamento; e a ampliação

do conhecimento sobre pressão, estado e resposta no

Estado do Rio de Janeiro.

Para cada região, a estratégia de análise final para

a definição de ações voltadas à conservação da

biodiversidade obedeceu à seguinte lógica (Figura 1.2):

“Dada a situação A (estado), que está sujeita à pressão

X e associada a políticas ambientais Y (resposta), quais

são as ações indicadas para a conservação da

biodiversidade da Mata Atlântica?”.

As estratégias e ações para a conservação foram

direcionadas aos alvos estabelecidos para cada região

fluminense. Os alvos, por definição, podem ser qualquer

feição ou componente da biodiversidade que seja

considerado prioritário para a conservação (WWF-Brasil,

2005). Sabendo-se que os principais vetores de pressão

são também os geradores de renda e que os processos

produtivos e a vida dependem da manutenção da

qualidade dos ecossistemas, estabelecemos alvos para a

conservação que abrangem os aspectos bióticos, sem

porém restringirem-se a eles, pois incluem aqueles que

interagem diretamente com o uso sustentável dos recursos:

a) espécies (ampliar a proteção e/ou conservação de

espécies endêmicas e ameaçadas);

b) paisagem (reduzir a fragmentação e/ou ampliar as

possibilidades de conexão);

c) processos ecológicos (reduzir os danos causados

pela pressão antrópica nos processos ecológicos).

Com a base de dados construída, os indicadores

selecionados e os alvos estabelecidos, buscamos indicar

estratégias que tivessem as características propostas

pela WWF-Brasil (2005):

 

Ameaça e endemismo 
Importância biológica 
Riqueza de grupos com 
registro 

Importância dos 
fragmentos 

Áreas destinadas à 
recuperação 

Vulnerabilidade física do 
ambiente 

Taxa de pobreza 
Intensidade de pobreza 
IDH Municipal 

Pressão antrópica 

Intensidade da atividade 
agropecuária 
Dinâmica agrícola e 
pecuária 

Governança 

Evolução da mancha urbana 

Ações socioambientais 

Comunidades tradicionais 

Implementação das Unidades 
de Conservação 

 Pressão Estado Resposta 

Disponibilidade de infra-
estrutura 

Grandes empreendimentos 
previstos 
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a) flexibilidade: atingir mais de um dos alvos de

conservação estabelecidos;

b) complementaridade: fortalecer o sistema de Unidades

de Conservação e as políticas já existentes,

complementando a representatividade da diversidade

do meio físico e biótico, bem como o grau adequado

de proteção a áreas insubstituíveis;

c) funcionalidade: promover a persistência a longo

prazo dos alvos de conservação, mantendo sua

viabilidade e integridade ecológica.

Dessa forma, as estratégias indicadas (Quadro 1.2)

foram tomadas como elementos de um programa

sistemático, composto de ações práticas que permitem

a proteção dos alvos.

As discussões e considerações geradas nos

diversos grupos durante o workshop foram compiladas

e transcritas nos capítulos finais deste volume. Dessa

forma, cada região passou a dispor de um diagnóstico

atualizado de sua realidade e de um conjunto de

estratégias e ações consideradas como regionalmente

mais apropriadas para a conservação de sua

biodiversidade (Quadro 1.3). O capítulo referente a cada

região detalha essa análise, bem como a proposição

específica de estratégias e ações de conservação da

biodiversidade para o cenário regional particular. Com

os resultados obtidos, pretendemos contribuir para a

elaboração de políticas para a conservação, a

disseminação das informações, o suporte para o

planejamento do uso da terra e a proteção dos

remanescentes florestais e da biodiversidade do Estado

do Rio de Janeiro.

REFERÊNCIAS

BERGALLO, H.G.; ROCHA, C.F.D.; ALVES, M.A.S.; VAN SLUYS, M. AAAAA
fauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeirofauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeirofauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeirofauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeirofauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro: EdUERJ, 2000.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Biodiversidade
e Florestas. AAAAAvvvvval iação e ações pr ior i tár ias para aal iação e ações pr ior i tár ias para aal iação e ações pr ior i tár ias para aal iação e ações pr ior i tár ias para aal iação e ações pr ior i tár ias para a
conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e Camposconservação da biodiversidade da Mata Atlântica e Camposconservação da biodiversidade da Mata Atlântica e Camposconservação da biodiversidade da Mata Atlântica e Camposconservação da biodiversidade da Mata Atlântica e Campos
Sulinos.Sulinos.Sulinos.Sulinos.Sulinos. Brasília: Conservation International do Brasil;
Fundação SOS Mata Atlântica; Fundação Biodiversitas;
Instituto de Pesquisas Ecológicas; Secretaria do Meio Ambiente
de São Paulo; Instituto Estadual de Florestas (MG), 2000.

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE - INSTITUTO NACIONAL
DE PESQUISAS ESPACIAIS. Atlas dos remanescentes florestaisAtlas dos remanescentes florestaisAtlas dos remanescentes florestaisAtlas dos remanescentes florestaisAtlas dos remanescentes florestais
da Mata Atlânticada Mata Atlânticada Mata Atlânticada Mata Atlânticada Mata Atlântica: período 1995-2000. São Paulo: Fundação
SOS Mata Atlântica, 2002.

HAMMOND, A.; ADRIAANSE, A.; RODENBURG, E.; BRYANT, D.;
WOODWARD, R. Environmental indicatorsEnvironmental indicatorsEnvironmental indicatorsEnvironmental indicatorsEnvironmental indicators: a systematic
approach to measuring and reporting on environmental policy
performance in the context of sustainable development. New
York: World Resources Institute, 1995.

IUCN – INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE
AND NATURAL RESOURCES. 2007 IUCN Red List of2007 IUCN Red List of2007 IUCN Red List of2007 IUCN Red List of2007 IUCN Red List of
Threatened SpeciesThreatened SpeciesThreatened SpeciesThreatened SpeciesThreatened Species .  2007. Disponível em: <http://
www.iucnredlist.org>. Acesso em: 6 ago. 2008.

JENKINS, C.N.; PIMM, S.L. Definindo prioridades de conservação
em um hotspot de biodiversidade global. In: ROCHA, C.F.D.;
BERGALLO, H.G.; VAN SLUYS, M.; ALVES, M.A.S. Biologia daBiologia daBiologia daBiologia daBiologia da
conservaçãoconservaçãoconservaçãoconservaçãoconservação: essências. São Carlos: RiMa, 2006. p. 41-52.

MACHADO, A.B.M.; MARTINS, C.S.; DRUMMOND, G.M. Lista da faunaLista da faunaLista da faunaLista da faunaLista da fauna
brasileira ameaçada de extinçãobrasileira ameaçada de extinçãobrasileira ameaçada de extinçãobrasileira ameaçada de extinçãobrasileira ameaçada de extinção. Belo Horizonte: Fundação
Biodiversitas, 2005.

OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT. Environmental indicatorsEnvironmental indicatorsEnvironmental indicatorsEnvironmental indicatorsEnvironmental indicators. Paris: OECD, 1994.

OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT. TTTTTowowowowowards sustainable developmentards sustainable developmentards sustainable developmentards sustainable developmentards sustainable development :
environmental indicators. Paris: OECD, 1998.

PAGLIA, A.A. Panorama geral da fauna ameaçada de extinção no
Brasil. In: MACHADO, A.B.M.; MARTINS, C.S.; DRUMMOND, G.M.
(Eds.). Lista da fauna brasileira ameaçada de extinçãoLista da fauna brasileira ameaçada de extinçãoLista da fauna brasileira ameaçada de extinçãoLista da fauna brasileira ameaçada de extinçãoLista da fauna brasileira ameaçada de extinção. Belo
Horizonte: Fundação Biodiversitas, 2005.

PINTO, L.P.; BEDÊ, L.; PAESE, A.; FONSECA, M.; PAGLIA, A.; LAMAS, I.
Mata Atlântica brasileiraMata Atlântica brasileiraMata Atlântica brasileiraMata Atlântica brasileiraMata Atlântica brasileira: os desafios para conservação da
biodiversidade de um hotspot mundial. In: ROCHA, C.F.D.;
BERGALLO, H.G.; VAN SLUYS, M.; ALVES, M.A.S. Biologia daBiologia daBiologia daBiologia daBiologia da
conservaçãoconservaçãoconservaçãoconservaçãoconservação: essências. São Carlos: RiMa, 2006. p. 91-118.

ROCHA, C.F.D.; BERGALLO, H.G.; ALVES, M.A.S.; VAN SLUYS, M. AAAAA
biodiversidade nos grandes remanescentes florestais dobiodiversidade nos grandes remanescentes florestais dobiodiversidade nos grandes remanescentes florestais dobiodiversidade nos grandes remanescentes florestais dobiodiversidade nos grandes remanescentes florestais do
Estado do Rio de Janeiro e nas restingas da Mata Atlântica.Estado do Rio de Janeiro e nas restingas da Mata Atlântica.Estado do Rio de Janeiro e nas restingas da Mata Atlântica.Estado do Rio de Janeiro e nas restingas da Mata Atlântica.Estado do Rio de Janeiro e nas restingas da Mata Atlântica.
São Carlos: RiMa, 2003.

SOS MATA ATLÂNTICA; INPE – INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS.
Atlas dos remanescentes da Mata AtlânticaAtlas dos remanescentes da Mata AtlânticaAtlas dos remanescentes da Mata AtlânticaAtlas dos remanescentes da Mata AtlânticaAtlas dos remanescentes da Mata Atlântica. São Paulo:
Fundação SOS Mata Atlântica, 1993.

WINOGRAD, M. Marco conceptual para el desarrollo y uso deMarco conceptual para el desarrollo y uso deMarco conceptual para el desarrollo y uso deMarco conceptual para el desarrollo y uso deMarco conceptual para el desarrollo y uso de
indicadores ambientales y de sustentabilidad para la tomaindicadores ambientales y de sustentabilidad para la tomaindicadores ambientales y de sustentabilidad para la tomaindicadores ambientales y de sustentabilidad para la tomaindicadores ambientales y de sustentabilidad para la toma
de decisiones en Latinoamerica y el Caribede decisiones en Latinoamerica y el Caribede decisiones en Latinoamerica y el Caribede decisiones en Latinoamerica y el Caribede decisiones en Latinoamerica y el Caribe. Cali (Colombia):
UNEP/CIAT, 1995. Disponível em: <http://www.ciat.cgiar.org/
indicators/ unepciat/paper.htm>. Acesso em: 16 abr. 1999.

WWF-BRASIL – WORLD WILDLIFE FUND BRASIL. Relatório finalRelatório finalRelatório finalRelatório finalRelatório final
relativo às atividades do III Wrelativo às atividades do III Wrelativo às atividades do III Wrelativo às atividades do III Wrelativo às atividades do III Workshop “Elaboração da visãoorkshop “Elaboração da visãoorkshop “Elaboração da visãoorkshop “Elaboração da visãoorkshop “Elaboração da visão
da Ecorregião Serra do Mar”.da Ecorregião Serra do Mar”.da Ecorregião Serra do Mar”.da Ecorregião Serra do Mar”.da Ecorregião Serra do Mar”. São Paulo: WWF, 2005.



30

ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CAPÍTULO 1

Quadro 1.2.
Estratégias e ações gerais propostas para a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro.

ESTRATÉGIAS
• Ações
Fortalecimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
• Ampliar a rede oficial de áreas protegidas nas regiões indicadas, com o objetivo de promover a conexão entre remanescentes florestais e a proteção dos

recursos naturais.
• Utilizar pelo menos 70% dos recursos provenientes das medidas compensatórias para a solução de questões fundiárias em Unidades de Conservação

(UCs) de Proteção Integral.
• Criar mecanismos para assegurar uma representação significativa da comunidade científica em comitês da sociedade civil organizada (tais como

comitês de gestão de UCs, comitês de bacias hidrográficas, Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN) com o objetivo de discutir e planejar
estratégias de gestão e conservação ambiental e da biodiversidade.

• Transformar, quando aplicável, as Zonas de Proteção da Vida Silvestre, das Áreas de Proteção Ambiental (APAs), em UCs de Proteção Integral.
• Criar Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) como importantes alternativas em áreas em que a proteção integral não seja viável e/ou em

que os fragmentos sejam de pequenas dimensões. O processo deve envolver formas de incentivo aos proprietários para criação de tais reservas.
• Implementar Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico no Estado do Rio de Janeiro, como forma de fortalecer a criação e a

implementação de UCs.
• Implantar programa de capacitação de gestores de UCs e de pessoal relacionado à fiscalização e ao controle de incêndios.
• Realizar concursos públicos direcionados à gestão ambiental em UCs.
• Incluir no planejamento de UCs costeiras a exigência de que os limites de UCs, tanto marinhas quanto continentais, formem um complexo de proteção

para espécies que transitem entre ambos os sistemas. Essa proposta tem respaldo na Convenção RAMSAR, da qual o Brasil é país signatário, e se
encaixa no enfoque de conectividade entre ecossistemas.

Gestão da paisagem
• Estimular o desenvolvimento participativo e a implantação da Agenda 21 nos municípios, tratando o tema de forma mais aprofundada no Programa de

Capacitação de Gestores Municipais
• Promover a certificação ambiental de UCs e municípios.
• Implantar sistemas agrossilvopastoris em áreas de uso agrícola, de forma a diversificar o uso do solo e facilitar o fluxo genético entre populações

isoladas, por meio do aumento da conectividade da paisagem.
• Recuperar as florestas das matas ciliares, das cabeceiras dos corpos d’água (Áreas de Proteção Permanente - APPs) e reservas legais com espécies autóctones.
• Integrar a política agrícola estadual aos aspectos ambientais relevantes
• Integrar instrumentos de gestão (planos de gestão de bacias hidrográficas, gerenciamento costeiro, planos diretores de municípios, planos de manejo de UCs).
• Integrar instrumentos de gestão de diferentes esferas administrativas na aplicação de estratégias de planejamento e gestão.
• Promover o controle de queimadas e incêndios.
• Promover a redução das emissões atmosféricas, através do uso de tecnologias limpas.
• Promover a implantação e melhoria de saneamento básico.
• Implementar centros de triagem de fauna apreendida e estabelecer estratégias de destinação.
• Promover o Zoneamento Marinho Costeiro, visando a construção de um plano de manejo para regiões específicas e a adequação dos períodos de defeso

e regularização da pesca.
• Realizar o manejo de espécies invasoras.

Ampliação do conhecimento existente sobre os aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais e monitoramento de seus processos
• Atualizar periodicamente os dados sobre uso e cobertura da terra.
• Criar um banco de dados sobre conservação e uso sustentável dos recursos naturais e torná-lo disponível a gestores municipais, a gestores de UCs e à

sociedade civil.
• Implementar programas de inventário e pesquisa em áreas com lacunas de informação sobre a biodiversidade, assim como em áreas que apresentem

alta vulnerabilidade ambiental.
• Consolidação de um programa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) que priorize o levantamento de dados

biológicos voltados à conservação, de modo a suprir essas lacunas de informação. Atrelar, através da legislação, parte da verba do Fundo Estadual de
Compensação Ambiental (FECAM) para subsidiar essa iniciativa, bem como outros programas complementares de pesquisa e monitoramento.

• Ampliar estações de monitoramento climático e de controle da qualidade da água, de maneira a contemplar áreas atualmente carentes de dados.
• Promover estudos regionais visando a inclusão de proprietários rurais no mercado de carbono.

Educação, capacitação e aumento da percepção ambiental
• Implantar programas de educação ambiental para comunidades situadas no entorno de UCs.

Melhoria da qualidade de vida e/ou geração de renda
• Implementar sistemas de remuneração/compensação/reconhecimento por serviços ambientais oriundos de práticas produtivas compatíveis com a

conservação.
• Estimular a participação de produtores rurais no mercado de carbono.

Envolvimento e fortalecimento da sociedade civil e governança local
• Estimular a participação da sociedade civil no processo decisório, através da criação de conselhos de meio ambiente e elaboração de Agendas 21.
• Fortalecer os comitês de gestão de bacias hidrográficas.
• Capacitar tecnicamente a sociedade civil local e as prefeituras para proposição e execução de projetos socioambientais.

Fiscalização
• Fortalecer ações de fiscalização referentes à captura de animais silvestres, à caça, à pesca e à extração vegetal e mineral.
• Coibir o lançamento de efluentes industriais nos corpos hídricos.
• Controlar a emissão de gases poluentes pelas indústrias.
• Fiscalizar o uso indevido de agrotóxicos e o descarte de embalagens.
• Estimular a criação e a implantação de centros de triagem de fauna apreendida.
• Controlar e fiscalizar o lançamento de água de lastro e controlar a fauna incrustante em embarcações.

Comunidades tradicionais
• Realizar o mapeamento e o cadastro fundiário das comunidades tradicionais e identificar e monitorar as áreas invadidas e suscetíveis a invasão e grilagem.
• Estimular a atuação junto às comunidades tradicionais, visando seu envolvimento nas ações de conservação.
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ESTRATÉGIA: GESTÃO DA PAISAGEM

Ação

Integrar instrumentos de gestão: planos de bacia,
plano diretor de município, Agenda 21, planos de
manejo de UC

Promover políticas de uso da terra que contemplem
aumento da permeabilidade da paisagem

Promover a criação de corredores pela recuperação
de matas ciliares e pelo reflorestamento em áreas
vulneráveis, degradadas e/ou críticas

Recuperar ambientes degradados por poluição, erosão
ou mineração, entre outros ambientes de importância
para a manutenção de processos ecológicos

Região de aplicação e exemplos

Região Urbano-Industrial: Elaborar plano de gestão integrada do uso da terra e recursos
naturais, envolvendo o Consórcio Intermunicipal do Leste da Guanabara, o Comitê Gestor da
Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e o Conselho do Mosaico de Unidades de
Conservação da Mata Atlântica Central Fluminense.

Região Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana: Estimular o plantio de florestas
visando a ampliação da conectividade entre os fragmentos remanescentes de Floresta
Estacional Semidecidual e a prevenção de problemas de degradação do solo, evitando ainda
extensas áreas de monocultivo, que tendem a agravar o êxodo rural.

Região Serrana de Economia Agropecuária: Buscar soluções consorciadas para definição de
áreas de reserva legal, visando aumentar a conexão entre fragmentos. Fortalecer os hortos
existentes, incentivando a produção de sementes e mudas de espécies nativas para
recuperação das áreas degradadas do entorno do Parque Estadual do Desengano.

Região Turística dos Lagos Fluminenses: Reflorestar a faixa marginal de lagunas e lagoas
utilizadas para abastecimento de água.

Quadro 1.3.
Propostas de estratégias e exemplos de ações considerados para cada região do Estado do Rio de Janeiro.

ESTRATÉGIA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CAPACITAÇÃO E AUMENTO DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL

Ação

Desenvolver políticas públicas para a educação
ambiental nas escolas

Promover campanhas educativas

Formar e/ou capacitar agentes multiplicadores

Formar agentes ambientais e melhorar o nível técnico
dos funcionários que atuam na área

Região de aplicação e exemplos

Todo o estado

Todo o estado

Região Turístico-Cultural do Médio Paraíba: Aproveitar a infra-estrutura existente na região
para implementar cursos para a capacitação da mão-de-obra local e cursos técnicos
profissionalizantes, enfatizando os arranjos produtivos locais.

Região de Petróleo e Gás Natural: Inserir a comunidade local nas atividades de conservação
informando-a sobre as espécies endêmicas e ameaçadas, de maneira a compatibilizar a
atividade pesqueira com a conservação.

ESTRATÉGIA: FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SNUC)

Ação

Criar UCs e/ou aumentar UCs existentes

Ampliar o nível de implementação de UCs

Fortalecer a gestão integrada de UCs: mosaicos e
corredores

Identificar formas de ampliar a sustentabilidade
econômica e social das UCs

Região de aplicação e exemplos

Região Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana: Estimular a criação de Reservas
Particulares visando preservar os poucos remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual.
Promover a criação de UCs que possuam Zona de Refúgio de Vida Silvestre nos fragmentos
de maior importância.

Propostas para as UCs existentes no estado: Elaborar planos de manejo para determinadas
UCs, revisá-los em outras e implementar, onde já seja possível, as ações previstas nos planos
de manejo.

Região Turística da Costa Verde: Fortalecer a gestão integrada das UCs existentes, amparando
iniciativas que visem o fortalecimento do mosaico da Bocaina. Construir e implementar novos
modelos de gestão compartilhada para as UCs e fomentar a criação de uma rede de RPPNs.

Região de Petróleo e Gás: Criar formas alternativas de administração da Reserva Biológica
União que promovam o compartilhamento de gestão entre o IBAMA e os três municípios
(Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé), buscando parcerias e apoio financeiro nas
empresas com atuação na área que disponham de passivo ambiental.
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Implementar sistemas de remuneração/
compensação/reconhecimento por serviços
ambientais oriundos de práticas produtivas
compatíveis com a conservação.

Todo o estado: Implementar a legislação que normatiza o repasse aos municípios de Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), beneficiando aqueles que estimulam a
implementação de UCs e o uso sustentável da terra.

ESTRATÉGIA: Ampliação do conhecimento existente sobre aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais e do monitoramento de seus processos

Ação

Promover estudos em locais que apresentem lacunas
de informações-chave para a conservação

Promover monitoramento do uso e cobertura da terra
e dos recursos hídricos em escala adequada

Promover a padronização do processo de obtenção
dos dados ambientais e a documentação adequada
dos estudos realizados

Região de aplicação e exemplos

Todo o estado: Promover estudos que subsidiem ações de conservação nos diversos locais do
estado em que tenham sido apontadas lacunas, com destaque para os recursos hídricos que
não contem com uma malha com histórico de monitoramento adequado de quantidade e
qualidade de água.

Todo o estado: Monitoramento de áreas fluminenses caracterizadas por maior dinâmica devida
ao adensamento populacional ou à previsão de implantação de grandes empreendimentos.

Todo o estado: Criar uma base de dados unificada com indicadores representativos e
periodicamente atualizados obtidos com métodos padronizados.

ESTRATÉGIA: Comunidades tradicionais

Ação

Identificar formas tradicionais de uso da terra e de
recursos naturais, as quais sejam compatíveis com a
conservação

Reconhecer e demarcar as áreas de ocupação
tradicional dessas comunidades

Envolver as comunidades tradicionais locais nos
mecanismos de gestão ambiental

Região de aplicação e exemplos

Região Turística da Costa Verde: Estimular especialistas a realizar o diagnóstico do
conhecimento e das formas de uso sustentável dos elementos da natureza utilizados pelas
comunidades tradicionais que habitam cinco áreas indígenas e três quilombolas na região.

Todo o estado: Fazer o reconhecimento de áreas ocupadas por comunidades tradicionais e
demarcar as áreas reconhecidas no estado.

Região Turístico-Cultural do Médio Paraíba: Estimular a atuação junto à comunidade rural
quilombola São José da Serra, visando a construção coletiva de conhecimento voltado à
gestão sustentável dos recursos em sua área.

ESTRATÉGIA: Melhoria da qualidade de vida e geração de renda

Ação

Promover o desenvolvimento de atividades
econômicas sustentáveis

Buscar mecanismos de adequação de políticas de
desenvolvimento visando a mitigação de impactos
negativos ao ambiente

Criar políticas de estímulo aos arranjos produtivos
locais sustentáveis

Região de aplicação e exemplos

Região Turístico-Cultural do Médio Paraíba: Estimular a criação de uma marca regional para
produtos agropecuários, associada a um selo de qualidade socioambiental.

Região Serrana de Economia Agropecuária: Estabelecer política de atração e fixação de
pessoas através de geração de emprego e renda.

Região Serrana de Economia Diversificada: Fomentar a implementação do arranjo produtivo
local baseado no binômio turismo-agricultura.

ESTRATÉGIA: Envolvimento e fortalecimento da sociedade e da governança local

Ação

Criar e implementar conselhos de meio ambiente
municipais, com participação efetiva da sociedade
civil

Estimular a criação de consórcios intermunicipais e/
ou interestaduais

Criar capacidade técnica na sociedade civil local para
proposição e execução de projetos socioambientais

Criar linhas de fomento integradas voltadas às
proposições socioambientais locais

Região de aplicação e exemplos

Todo o estado: Estimular a criação de conselhos de meio ambiente nos municípios que não os
possuam.

Todo o estado: Investir na criação de consórcios entre os municípios de cada região para
despertar uma identidade e criar ações conjugadas.

Região Turístico-Cultural do Médio Paraíba: Promover, por meio do intercâmbio de
experiências, a ampliação da articulação e da mobilização dos diferentes setores da sociedade
civil organizada.

Região Turística da Costa Verde: Estimular a integração de grupos da sociedade civil ligados a
causas ambientais, firmando acordos de cooperação e convênios entre agências e executores,
tais como o meio acadêmico, ONGs e empresas.

1 Essa estratégia se refere à fiscalização realizada fora de UCs. A fiscalização nas UCs faz parte da estratégia de fortalecimento do SNUC.

ESTRATÉGIA: Fiscalização 1

Ação

Atividades relacionadas à fauna e flora

Outras atividades

Região de aplicação e exemplos

Propostas integradas para todo o estado, incluindo ações de educação ambiental: fiscalizar
atividades de pesca, caça e coleta e atividades de comércio ilegal; fiscalizar a entrada de
espécies exóticas que se realiza nos meios de transporte (navios, plataformas, aviões,
caminhões) e a introdução de espécies exóticas voltadas à produção; criar novos centros de
triagem no estado para abrigar espécimes apreendidos pela fiscalização.

Propostas integradas para todo o estado, incluindo ações de educação ambiental e gestão
ambiental: fiscalizar incêndios florestais, ocupação humana irregular, despejo de esgoto e
dejetos domésticos, hospitalares e industriais, uso de agrotóxicos e descarte de embalagens.
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Toda proposta ou estudo sobre a preservação

de ecossistemas deve levar em conta as formas de

ocupação do território e a distribuição espacial da

população e das atividades econômicas, assim como

as tendências de mudança, pautando-se por uma

divisão regional que agregue municípios que

partilham um conjunto similar de características

territoriais, econômicas, sociais e ambientais.

Data de 1987 o estabelecimento das atuais

Regiões de Governo do Estado do Rio de Janeiro,

que constituem a divisão regional oficial. Passados

mais de 20 anos, essas regiões não mais retratam

adequadamente a realidade. A reordenação espacial

que vem se processando na economia fluminense,

reflexo da retomada do crescimento econômico e

das conseqüentes mudanças na estrutura produtiva,

impôs a necessidade de se formular uma nova

regionalização para o estado.

Com base nas diferenças e particularidades

do cenário atual, é possível reconhecer nove regiões

que, por suas características, podem formar a base

territorial de referência para o estabelecimento de

estratégias e ações para a conservação e o uso

sustentável dos recursos.

A nova regionalização e a divisão regional

oficial são apresentadas na Figura 2.1.

O texto que trata da caracterização das nove

regiões, publicado originalmente na Revista de

Economia Fluminense (SARAÇA et al., 2007), é

reproduzido nas próximas seções1:

Carlos Eduardo dos Santos Saraça

Ione Salomão Rahy

Marcos Antonio Santos

Marta Bebianno Costa

Rachel Saldanha de Alencar

Waldir Rugero Peres

1 Neste livro, algumas denominações de região adotadas naquela
publicação receberam ajustes.
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Figura 2.1. 
Regionalização utilizada para o estabelecimento de estratégias e ações de conservação e regionalização oficialmente adotada pelo governo.
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1. Região de Petróleo e Gás Natural

Municípios integrantes: Carapebus, Campos dos

Goytacazes, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu,

Macaé, Quissamã, Rio das Ostras, São Francisco de

Itabapoana e São João da Barra.

Essa região é a porção do estado mais afetada

pela atividade de extração de petróleo e gás natural

da Bacia de Campos. Nela tem ocorrido visível aumento

demográfico (especialmente urbano), fenômeno que

exige cuidados e providências inadiáveis, não só para

o atendimento das necessidades dessa crescente

população, mas também para a preservação do meio

ambiente, ali caracterizado pelos seguintes elementos:

feixes de restingas, praias e dunas cobertos por vegetação

característica; lagunas e campos inundáveis; manguezais;

fragmentos da Mata Atlântica (principalmente no topo

das colinas e morros).

Os terrenos das colinas, tabuleiros e baixadas que

caracterizam essa região perderam grande parte de

sua cobertura vegetal original, assim como de sua

fauna, restando apenas alguns fragmentos significativos

de remanescentes florestais, com reduzido número e

pequena variedade de animais silvestres. As restingas

ainda estão em grande parte preservadas, sendo motivo

de preocupação os loteamentos e construções que

aumentam a cada dia. Os maiores fragmentos florestais

e expressivas manchas de vegetação secundária em

estágio de sucessão avançado (predominantemente de

porte arbóreo) encontram-se nos terrenos mais elevados,

principalmente nos municípios de Casimiro de Abreu,

Conceição de Macabu e Macaé.

Dessa forma, assim como em todo o território

fluminense, são imprescindíveis medidas que

minimizem os efeitos negativos da pressão antrópica

que se intensifica nessa região, que compreende

municípios de base tradicionalmente agrícola, com

predomínio de culturas e pastagens na baixada e

nas colinas, e que assistem a grandes mudanças

relacionadas à atividade de extração de petróleo e gás

natural.

O Município de Macaé constitui-se em pólo em

crescimento, produzindo reflexos imediatos em seus

vizinhos, seja na atração de mão-de-obra ou na

dinamização do setor habitacional. A cidade de Macaé

se expande desordenadamente, avançando pelas

restingas e ameaçando ecossistemas locais protegidos,

como o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba,

que abrange três municípios: Macaé, Carapebus e

Quissamã.

A urbanização se intensifica na faixa costeira,

ameaçando não apenas os ecossistemas das restingas,

mas também os das lagunas ali existentes.

A porção mais setentrional dessa região

possivelmente sofrerá os efeitos da expansão da

atividade extrativa, que também se desenvolve no

Estado do Espírito Santo (Município de Presidente

Kennedy), em zona fronteiriça ao Município de São

Francisco de Itabapoana. Outra intervenção prevista

nessa porção regional, ligada à extração de óleo e gás,

é a futura implantação do Porto do Açu, em São João

da Barra, obra que criará cerca de dez mil empregos

na fase de construção e, quando pronta, em torno de

três mil, diretos e indiretos. O empreendimento

compreende um porto marítimo de grande porte voltado

à exportação de minério de ferro, além de uma base

de apoio offshore e instalações para processamento

do minério. Não é difícil antever os impactos ambientais

decorrentes de um empreendimento de tal envergadura.

A inclusão do Município de Conceição de Macabu

nessa região se justifica pelo fato de já estar fornecendo

mão-de-obra, num movimento pendular, a Macaé,

constituindo-se também numa futura área de expansão

habitacional, dado o aumento do preço da terra nas

áreas litorâneas mais próximas a Macaé.

Campos dos Goytacazes, até pouco tempo o único

município de destaque do interior fluminense, sobressai

no contexto regional por concentrar as atividades sucro-

alcooleiras e de serviços educacionais, além de ser pólo

dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) da Cerâmica

Vermelha e da Fruticultura.

A maior parte desses municípios aufere grande

parte de seus recursos na forma de royalties do petróleo.

Do bom emprego desses recursos depende não só a

população como também o meio ambiente dessa

região.
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2. Região Urbano-Industrial

Municípios integrantes: Belford Roxo, Cachoeiras de

Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí,

Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu,

Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São

Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá.

Essa região engloba não só os municípios que

compõem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro

como também os de Itaguaí, Cachoeiras de Macacu e

Rio Bonito. Genericamente, constitui a porção

fluminense de maior concentração demográfica e de

mais intensa urbanização, acarretando profundas

alterações na paisagem original.

A porção mais urbanizada situa-se a oeste da

Baía de Guanabara, onde se localizam a cidade do Rio

de Janeiro e os municípios a ela periféricos (de Itaguaí

a Duque de Caxias), cuja ocupação adveio da

proximidade da metrópole e do fato de seus territórios

serem atravessados por diversos caminhos que levavam

ao interior mineiro e a São Paulo.

Nessa porção, observam-se formas de relevo

diversas: escarpas da Serra do Mar, colinas e baixadas,

além dos maciços costeiros do Mendanha, da Pedra

Branca e da Tijuca, todos expostos a intensa pressão

antrópica, sendo visível a agressão a suas encostas e à

cobertura vegetal, comprometendo as Unidades de

Conservação ali existentes.

Esses maciços constituem centros dispersores de

água para as baixadas do entorno. Nos rios que neles

nascem e, após descerem encostas e percorrerem

baixadas, deságuam no oceano, o volume das águas

já há muito se reduziu em decorrência do intenso

desmatamento. A agressão às encostas continua a

carrear sedimentos para dentro de seus leitos, cuja

porção atingida pelas grandes cheias sazonais (leito

maior) tem sido ocupada por construções clandestinas

e irregulares. Enchentes que desabrigam centenas de

moradores são eventos atualmente freqüentes no

período chuvoso.

Com exceção de pequenos trechos costeiros de

praias, restingas, dunas e manguezais, a quase

totalidade dessa porção era constituída de Mata

Atlântica, da qual restam alguns fragmentos isolados,

encontrados nos Maciços Costeiros e nas escarpas da

Serra do Mar. É preocupante o incremento da ocupação

das encostas desses maciços, devido à expansão das

favelas, resultando em crescente recuo da floresta. Os

manguezais encontram-se bastante degradados e as

áreas de praias e restingas (estas no Município do Rio

de Janeiro) continuam sofrendo intenso processo de

urbanização, com grandes alterações em seus

ecossistemas, o que gera graves problemas ambientais.

O mesmo se pode dizer das lagunas situadas no

Município do Rio de Janeiro.

Essa porção oeste da Baía de Guanabara

apresenta economia diversificada (setores secundário

e terciário, principalmente), com perda de fôlego do setor

industrial e de algumas atividades ligadas ao setor de

serviços, especialmente no Município do Rio de Janeiro.

A oferta de bens e serviços tem se diversificado no

interior do espaço metropolitano, como em Duque de

Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, além de outros

municípios situados na porção leste da Baía de

Guanabara (Niterói e São Gonçalo), indicando uma

redução do poder de atração relativa da capital

fluminense.

Nas porções situadas ao norte e a leste da Baía

de Guanabara (de Magé até Cachoeiras de Macacu e

Rio Bonito), também caracterizadas pelas mesmas

formas de relevo já descritas, acrescidas de tabuleiros

terciários, ainda se podem observar espaços rurais

significativos, identificando-se (principalmente nos

Municípios de Magé, Guapimirim, Cachoeiras de

Macacu e Rio Bonito) fragmentos florestais de maior

extensão — sobretudo nas escarpas e trechos mais

acidentados e de maiores altitudes da Serra do Mar e

nos Maciços Costeiros —, assim como apreciáveis

manchas de vegetação secundária em estágio de

sucessão avançado, merecedoras de especial atenção

em termos de estratégias de preservação e recuperação

da cobertura florestal. É oportuno lembrar a importância

da mata para a preservação de mananciais.

Na área de baixada, abrangendo os municípios

de Magé, Guapimirim, São Gonçalo e Itaboraí,

encontram-se manguezais e campos inundáveis (brejos
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e várzeas) protegidos pela Área de Proteção Ambiental

(APA) de Guapimirim. Os ecossistemas dessa APA vêm

sofrendo freqüentes danos ambientais, como é o caso

dos repetidos eventos de derramamento de óleo na

Baía de Guanabara.

Essas porções a norte e a leste da Baía de Guanabara

são caracterizadas por atividade industrial intensa,

contingente populacional elevado e ritmo mais acelerado

de crescimento do que a porção situada a oeste da baía.

Vêm recebendo diretamente os impactos da expansão do

setor petroquímico e da indústria naval e devem tornar-se

objeto dos cuidados necessários, diante da implantação

do novo Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, em

Itaboraí, que certamente motivará a expansão de atividades

relacionadas ao setor e incrementará o aumento

demográfico. Como conseqüência, a pressão antrópica se

intensificará.

Tais porções da Região Urbano-Industrial tendem

a se consolidar como o mais forte vetor de expansão

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. São

atendidas por dois modais de transporte de passageiros

e cargas: rodoviário (BR-116, BR-101, BR-040 e RJ-106,

entre outras) e ferroviário (Ferrovia Centro-Atlântico). São

também servidas por transporte marítimo, basicamente

de passageiros.

3. Região Turística dos Lagos Fluminenses

Municípios integrantes: Araruama, Armação dos

Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande,

Maricá, São Pedro da Aldeia, Silva Jardim e Saquarema.

Essa região é caracterizada por colinas, Maciços

Costeiros e baixadas. Nestas últimas, observam-se

formações diversas, a saber: planícies aluviais, em muitos

trechos embrejadas, e planícies costeiras, compostas de

praias, dunas e restingas, cujos cordões represaram parte

das águas do mar, originando inúmeras lagunas, como

as de Maricá, Saquarema e Araruama, que são as de

maior extensão dentre todas. A marcante presença dessas

lagunas responde pela denominação corrente de Região

dos Lagos, dada aos municípios que as contêm.

As planícies aluviais passaram por obras de

drenagem com vistas ao desenvolvimento de atividades

agrícolas, o que não aconteceu na medida esperada. Essas

obras alteraram principalmente a Bacia do Rio São João,

criando a represa de Juturnaíba e retificando o curso desse

rio a jusante. Essa represa é de fundamental importância

para o fornecimento de água aos municípios da região,

motivo pelo qual esta inclui o município de Silva Jardim,

em que a represa se localiza. Silva Jardim, hoje município

agrícola, tende a se incorporar à Região Urbano-Industrial,

em função de sua posição estratégica no eixo da BR-101,

a meio caminho entre a área produtora de petróleo e gás

natural (Bacia de Campos) e a nova área processadora

de petróleo, em Itaboraí.

A cobertura vegetal original do território dessa

região era constituída principalmente por Mata Atlântica

e por formações típicas das áreas aluviais (vegetação

herbácea) e das praias, dunas e restingas (vegetação

arbórea e herbácea). Hoje, pouco resta da Mata

Atlântica, podendo-se observar expressivos fragmentos

florestais, assim como manchas significativas de

vegetação secundária em estágio de sucessão

avançado, nas colinas e nos Maciços Costeiros,

especialmente nos municípios de Maricá, Saquarema

e Silva Jardim.

A vegetação de restinga vem sendo profunda-

mente alterada e, em muitos casos, suprimida em

decorrência da intensa ocupação urbana que se

processa há três décadas.

Em trechos mais restritos, entre Araruama e

Armação dos Búzios, associada às restingas e cobrindo

morros costeiros e planícies com solos areno-argilosos,

encontra-se a savana estépica, vegetação xerófita

decidual arbóreo-arbustiva com plantas espinhosas ou

suculentas, similar à Caatinga do Nordeste. A

urbanização também tem contribuído para alterações

nesse ecossistema.

As elevadas taxas de crescimento demográfico que

a região tem experimentado nas últimas décadas, na

faixa costeira e marginal das lagunas, além de afetar o

ecossistema das restingas, vêm acarretando, devido à

ausência de saneamento, índices crescentes de

poluição em suas lagunas.

A atividade econômica de destaque está

associada à expansão do turismo-veraneio e, mais
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recentemente, à extensão da zona de influência da

Região de Petróleo e Gás Natural. O interior ainda é

predominantemente rural.

4. Região Serrana de Economia Diversificada

Municípios integrantes: Areal, Bom Jardim,

Comendador Levy Gasparian, Nova Friburgo, Petrópolis,

São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis e Três Rios.

Essa região compreende municípios situados no

planalto, abrangendo, em sua maior extensão, as porções

mais acidentadas e de maiores altitudes da Serra do Mar,

com destaque para a Serra dos Órgãos. O forte controle

estrutural que caracteriza a geomorfologia local responde

pela orientação da rede hidrográfica, na qual se destacam

os rios Paquequer, Piabanha e Preto. Em menor proporção,

correspondendo aos territórios dos municípios de

Comendador Levy Gasparian, Três Rios e Areal, encontram-

se os alinhamentos de cristas do Paraíba do Sul, ao norte

da Serra do Mar, com um modelado mais acidentado a

leste e a sul (caracterizado por cristas e serras isoladas) e

uma topografia mais suave, com morros arredondados, a

oeste.

Essas formas de relevo influenciaram a ocupação

do território, cujas vilas e cidades se assentaram nos

vales dos tributários da margem direita do Paraíba do

Sul. Atualmente, as encostas dos morros do interior e

da periferia das áreas urbanas vêm sendo intensamente

ocupadas, causando danos ambientais, com riscos à

vida de seus moradores.

Nos municípios dessa região, ainda são

encontrados remanescentes da cobertura florestal

original — a Mata Atlântica —, sobretudo nas áreas mais

elevadas, principalmente em Nova Friburgo, onde a

mata se apresenta como uma grande mancha contínua.

Com exceção de Comendador Levy Gasparian, Três Rios

e Areal, os demais municípios apresentam uma

recomposição significativa da mata (no lugar de antigas

lavouras), podendo-se observar expressivas manchas

de vegetação secundária em estágio de sucessão

avançado (porte arbóreo) e também de inicial a médio.

Esse processo de recomposição merece atenção

especial, pois é espontâneo (sem intervenção humana),

graças às características climáticas — clima tropical de

altitude sem estação seca prolongada —, havendo desde

áreas semi-úmidas até superúmidas. A região abriga

diversas Unidades de Conservação, entre as quais se

incluem o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e o

Parque Estadual dos Três Picos.

Quanto à economia, apresenta-se bastante

diversificada, incluindo a horticultura e a fruticultura, que

se desenvolvem em pequenas propriedades; o setor têxtil

e de vestuário, com destaque para o APL de Moda Íntima,

cujo núcleo é o Município de Nova Friburgo; o pólo de

informática em Petrópolis; a indústria alimentícia em Três

Rios e Comendador Levy Gasparian; a indústria de

mobiliário em Petrópolis e Teresópolis; e outras atividades.

5. Região Turística da Costa Verde

Municípios integrantes: Angra dos Reis ,

Mangaratiba e Parati.

Com apenas três municípios, todos litorâneos, a

Região Turística da Costa Verde é a de menor extensão,

porém a que abriga os mais altos estoques contínuos

de Mata Atlântica de todo o estado. Além da floresta,

abrange outros ecossistemas associados, nas porções

continental e insular, como manguezais, campos

inundáveis e restingas. É uma região de reconhecidas

belezas naturais, com cachoeiras, praias e ilhas

aprazíveis, motivo pelo qual vem apresentando

crescimento nos setores turístico e de veraneio.

Topograficamente, seu território é caracterizado

pelo relevo acidentado do Planalto da Bocaina (uma

unidade da Serra do Mar), cujas escarpas chegam, em

certos trechos, a mergulhar no oceano. A esse planalto,

em função de processos geológicos e morfológicos,

estão associadas as ilhas próximas, dentre as quais se

destacam a Ilha Grande e a de Marambaia, esta última

servindo de apoio à restinga de mesmo nome.

Historicamente, a região representou importante

papel tanto no deslocamento em direção a São Paulo

e Minas Gerais, que fez uso das trilhas indígenas que

adentravam o interior rumo ao Rio Paraíba do Sul,

quanto na movimentação portuária, já que por seus

portos passavam as mercadorias que vinham do interior
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ou a ele se destinavam. A abertura de novos caminhos

ligando a capital (Rio de Janeiro) a Minas Gerais e o

declínio da atividade portuária concorreram para manter

grande parte de seu território isolada, o que possibilitou

a preservação do meio ambiente, sobretudo de Parati e

Angra dos Reis.

Entretanto, a melhor acessibilidade, possibilitada pela

abertura da Rodovia Rio–Santos, e as novas atividades

econômicas ligadas aos setores naval, do petróleo e do

turismo-veraneio vêm favorecendo o incremento

populacional, configurando fator de pressão sobre o meio

ambiente. Sob este aspecto, cabe lembrar a presença das

usinas nucleares, com seu grande potencial de

contaminação na hipótese de escapamento de

radioatividade.

Na tentativa de preservar os ecossistemas locais,

foram criadas inúmeras Unidades de Conservação,

dentre as quais estão o Parque Nacional da Serra da

Bocaina, a APA de Tamoios, a APA de Cairuçu, a Reserva

Biológica da Praia do Sul, o Parque Estadual e a Reserva

Biológica da Ilha Grande, o Parque Estadual Marinho

do Aventureiro e a APA de Mangaratiba.

Em algumas dessas Unidades de Conservação

(APA de Cairuçu e Parque Nacional da Serra da

Bocaina), há comunidades indígenas de etnia guarani

(Parati Mirim, Araponga e Bracuí), situadas em Parati e

Angra dos Reis, que, embora não nativas do Estado do

Rio de Janeiro, tendo-se instalado na região a partir da

segunda metade do século XX, necessitam da floresta

para sua sobrevivência.

6. Região Industrial do Médio Paraíba

Municípios integrantes: Barra do Piraí, Barra

Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis,

Resende, Rio Claro e Volta Redonda.

A maior parte do território dessa região corresponde

ao Vale Médio do Paraíba do Sul, denominação genérica

dada à área deprimida em relação ao relevo circunvizinho

(Mantiqueira Meridional e Serra do Mar), drenada pela

Bacia do Paraíba do Sul. Esse rio, que percorre a região no

sentido longitudinal, sofreu profundas mudanças em sua

vazão em decorrência de intervenções voltadas à produção

de energia hidroelétrica e ao abastecimento de água (assim

como alguns de seus tributários), sofre também os efeitos

nocivos das atividades industriais praticadas na região e

a sua montante.

O vale compreende modelados de diversos tipos,

predominando nessa região a Depressão do Médio

Paraíba do Sul, uma fossa tectônica situada entre a

Serra do Mar e os Alinhamentos de Cristas do Paraíba

do Sul (série de colinas convexas, cristas e serras

isoladas, com desníveis altimétricos de 100 a 200 m).

A depressão é caracterizada por colinas que, no

conjunto, formam uma paisagem de “mar de morros”.

Nela observam-se também outros tipos de modelado,

como cristas e escarpas. Destaca-se nessa depressão a

Bacia Sedimentar de Resende, a mais importante da

região, com colinas de encostas suaves, topografia essa

que favorece a ocupação urbana e o desenvolvimento

de atividades econômicas, sobretudo em Porto Real.

A noroeste da região encontram-se alinhamentos

montanhosos da Mantiqueira Meridional, formando o

Planalto de Itatiaia, cujas altitudes superam os 2 500

m. Aí se encontra o ponto culminante do Estado do Rio

de Janeiro, o Pico das Agulhas Negras, com 2 791,55m.

O espaço físico regional foi bastante alterado

durante o longo decurso de sua ocupação, consolidada

e intensificada com a cafeicultura no século XIX. Essa

atividade foi a responsável pela quase total retirada da

Mata Atlântica, cobertura vegetal então dominante, que

só não se fazia presente na área correspondente à Bacia

Terciária de Resende (junto ao Rio Paraíba do Sul), onde

crescia o cerrado, e nas altas altitudes do Planalto de

Itatiaia, onde se situam campos de altitude.

Hoje predominam pastagens. Remanescentes da

Mata Atlântica ainda podem ser encontrados no

Planalto de Itatiaia (protegidos pelo parque nacional

de mesmo nome) e em pequenas porções mais

acidentadas do reverso da Serra do Mar. É importante

registrar, em diversos municípios, a ocorrência de

manchas de vegetação secundária em estágio de

sucessão avançado, além de numerosas outras em

estágios de sucessão de inicial a médio, reflexo do

abandono das práticas agrícolas. Como já mencionado

na descrição de outras regiões, trata-se de um processo
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espontâneo, favorecido pelo clima tropical de altitude

úmido e superúmido na maior parte da região. Merece

especial atenção, em termos de preservação, o

Município de Resende, que nos últimos 40 anos viu

renascer a floresta, cuja cobertura aumentou em 22%,

sobretudo em sua porção setentrional.

Essa região se destaca pela marcante presença

de atividades ligadas ao turismo e às indústrias dos

setores siderúrgico e metalomecânico, além da

introdução, mais recente, da indústria automotiva.

Apresenta também crescimento significativo do

comércio e serviços.

7. Região Turístico-Cultural do Médio
Paraíba

Municípios integrantes: Engenheiro Paulo de

Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty

do Alferes, Rio das Flores, Valença e Vassouras.

Essa região compreende o Vale do Café,

juntamente com alguns municípios da Região Industrial

do Médio Paraíba. No século XIX, comandou a econo-

mia da então Província do Rio de Janeiro, com base na

cafeicultura. Com o declínio da atividade, as terras

tornaram-se improdutivas ou foram transformadas em

pastagens.

Hoje, sua economia está apoiada na agropecuária

e no turismo rural e cultural, atraindo um público

interessado no contato com a natureza, na prática de

esportes (de que são exemplos o vôo livre com asa

delta e parapente e o motocross) e na visitação de casas

e fazendas do ciclo do café, além do atrativo extra das

iguarias representativas da gastronomia local.

Encontram-se na região dois pólos universitários: o de

Vassouras e o de Valença.

O território dessa região faz parte do Vale Médio

do Paraíba do Sul, estando inserido quase que

totalmente nos Alinhamentos de Cristas do Paraíba do

Sul, caracterizados por colinas convexas, cristas e serras

isoladas, com desníveis altimétricos de 100 a 200 m.

Em decorrência da degradação ambiental promovida

pelo ciclo cafeeiro, a cobertura vegetal apresenta alto

percentual de campos e pastagens e pouquíssimos

remanescentes da Mata Atlântica original (encontrados

em Miguel Pereira). Nos municípios de Engenheiro Paulo

de Frontin e Mendes, observa-se a presença de mata

secundária com porte arbóreo significativo.

8. Região Serrana de Economia

Agropecuária

Municípios integrantes: Cantagalo, Carmo,

Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena,

São Sebastião do Alto, Sapucaia, Sumidouro e Trajano

de Morais.

A região é abrangida em sua maior parte pela Serra

dos Órgãos, unidade da Serra do Mar caracterizada por

uma série de pontões e serras isoladas. A porção voltada

para o Vale do Paraíba do Sul, ou seja, o reverso da Serra

dos Órgãos, apresenta diversos tipos de modelado, desde

maciços graníticos e morros com acentuados desníveis

altimétricos até morros em meias-laranjas e alvéolos

intermontanos.

Nos municípios da região predominam campos e

pastagens, havendo ocorrência significativa de vegetação

secundária em vários estágios de recomposição, resultado

da incipiente atividade agropastoril sobre um solo esgotado

pelo café. Merecem destaque, nos municípios de Santa

Maria Madalena e Trajano de Morais, os remanescentes

da Mata Atlântica, cuja porção correspondente à Serra do

Desengano, em Santa Maria Madalena, se encontra

protegida por lei (Parque Estadual do Desengano, que

também abrange partes de São Fidélis e Campos dos

Goytacazes). Em Santa Maria Madalena e Trajano de

Morais são encontradas expressivas manchas de

vegetação secundária em estágio de sucessão avançado

(porte arbóreo), dignas de nota em termos de recomposição

e preservação da cobertura florestal regional. Como em

outras regiões situadas no reverso da Serra do Mar, também

nesta se multiplicam as áreas com vegetação secundária

em estágio inicial a médio, além da presença de vegetação

secundária em estágio de sucessão avançado. Esse

processo de recomposição da floresta decorre da

diminuição das práticas agrícolas, sendo favorecido pelo

clima predominante, tropical de altitude semi-úmido a

úmido.
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Predominam atividades primárias de baixa

produtividade, destacando-se a olericultura, em Sumidouro.

Ressaltem-se também o pólo cimenteiro de Cantagalo e a

produção de acessórios para o APL de Moda Íntima (com

núcleo em Nova Friburgo), nos municípios de Duas Barras

e Cordeiro. Os municípios de Santa Maria Madalena e

Trajano de Morais, limítrofes à Região de Petróleo e Gás

Natural, começam a apresentar sinais de expansão do

setor imobiliário voltado a segundas moradias, para atender

segmentos de renda mais elevada, principalmente de

Macaé.

9. Região Agropecuária dos Rios Pomba,
Muriaé e Itabapoana

Municípios integrantes: Aperibé, Bom Jesus do

Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara,

Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade,

Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São

José de Ubá e Varre-Sai.

O território apresenta topografia diversificada,

compreendendo vários tipos de modelado, representativos

de diversas regiões geomorfológicas. Morros e colinas

dissecados podem ser observados a leste, em pequena

escala. Em São Fidélis, encontra-se o trecho terminal da

Serra do Mar, cujo reverso, ao sul do município, se apresenta

com topografia acidentada, principalmente nas

proximidades da fronteira com Campos dos Goytacazes.

Ao norte (principalmente em Porciúncula, Varre-Sai e

Natividade), eleva-se a Mantiqueira Setentrional, com

formas colinosas alongadas e alinhamentos rebaixados

em decorrência do trabalho erosivo dos rios da Bacia do

Muriaé, cujos vales chegam a apresentar dois níveis de

terraços. Em grande parte da região, encontram-se

formações relacionadas ao Vale do Paraíba do Sul, com

duas fisionomias dominantes: de um lado, os Alinhamentos

de Cristas do Paraíba do Sul, com colinas convexas (com

aprofundamento inferior a 100 m), cristas e serras isoladas

(com desníveis altimétricos de 100 a 200 m); de outro, a

Depressão Escalonada dos Rios Pomba–Muriaé, de

topografia rebaixada e escalonada em cotas altimétricas,

que se elevam, a partir do Rio Paraíba do Sul, em direção

a montante daqueles rios.

A região foi ocupada a partir do século XVIII, tendo

como base de sua economia as práticas agrícolas, o

que levou à total remoção da Mata Atlântica, vegetação

dominante na época. Atualmente, podem ser

encontradas manchas de vegetação secundária de

porte arbóreo em porções restritas do território,

principalmente ao norte, na porção correspondente às

elevações da Mantiqueira Setentrional (nos municípios

de Bom Jesus do Itabapoana, Natividade e Varre-Sai).

Essas manchas também podem ser observadas em

algumas partes dos municípios de Laje do Muriaé,

Miracema e São Fidélis. É extremamente difícil a

recomposição espontânea da mata dessa região, devido

ao clima dominante, quente e com grande estresse

hídrico. Dessa forma, a cobertura predominante é a de

campos e pastagens.

A economia regional é de base agropecuária, com

características de estagnação. No entanto, alguns

destaques devem ser mencionados: Itaperuna (centro

regional), em que se concentram atividades diversificadas,

sobressaindo-se a indústria de laticínios, a prestação de

serviços médicos e a consolidação de um parque

educacional voltado ao ensino superior; Santo Antônio de

Pádua, que se transformou em importante núcleo de

especialização no setor de extração mineral voltado à

exploração de rochas ornamentais, com características que

se aproximam da definição dos APLs. A região sofre

influência dos APLs da Cerâmica Vermelha de Campos

dos Goytacazes (São Fidélis, Cardoso Moreira, Italva, Bom

Jesus do Itabapoana e Itaperuna) e da Fruticultura (São

Fidélis e Cardoso Moreira).
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1. A DINÂMICA URBANA

O Estado do Rio de Janeiro abrange 0,5%

do território brasileiro e abriga cerca de 8,5% da

população do país. Sua densidade demográfica,

de 328 habitantes/km², é a maior do Brasil, com

a quase totalidade de sua população (96%)

residindo em áreas urbanas.

A organização econômica e social do

estado é marcada por elevada concentração

espacial da população, dos recursos e das

atividades produtivas, delineada ao longo de seu

processo de ocupação e desenvolvimento. A

concentração metropolitana tem raízes históricas,

que remetem ao papel desempenhado pela

cidade do Rio de Janeiro na formação econômica

e social brasileira.

Os primeiros anos do século XX represen-

taram, para o Brasil, a transição entre a economia

tradicional agrária e a urbano-industrial. Surgiram
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Tabela 3.1.
População residente no Estado do Rio de Janeiro, por região e localização do domicílio, em 2000.

Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana 347 080 270 214 76 866

De Petróleo e Gás Natural 707 970 613 048 94 922

Industrial do Médio Paraíba 711 259 667 795 43 464

Serrana de Economia Agropecuária 129 194 79 844 49 350

Serrana de Economia Diversificada 729 764 641 655 88 109

Turística da Costa Verde 173 692 148 226 25 466

Turística dos Lagos Fluminenses 480 491 418 672 61 819

Turístico-Cultural do Médio Paraíba 221 080 177 987 43 093

Urbano-Industrial 10 890 752 10 804 025 86 727

Estado 14 391 282 13 821 466 569 816

População residente

Região Total Urbana Rural

Fonte: IBGE (2001).
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nessa época as primeiras indústrias têxteis na

cidade do Rio de Janeiro e no Município de Magé,

além de outras pequenas fábricas, quase artesanais.

Nesse período, o crescimento da população

assumiu ritmo acelerado.
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A partir da década de 1940, com a expansão de

atividades industriais e de serviços, além da decadência

da atividade primária, aumentou o fluxo de migrantes

atraídos pelas oportunidades dos grandes centros

urbanos.

A intensificação dos movimentos migratórios para

a cidade do Rio de Janeiro acarretou o adensamento

de suas áreas suburbanas e o conseqüente aumento

do preço das terras ali existentes. Esse fato, aliado à

realização de grandes obras de saneamento na Baixada

da Guanabara, à eletrificação da Estrada de Ferro

Central do Brasil e à implantação da tarifa única no

sistema ferroviário do Grande Rio, induziu à maciça

ocupação da periferia da cidade. Esse movimento

acompanhou os trilhos do trem, principalmente no

sentido dos ramais de Japeri e Belford Roxo. Os

municípios vizinhos passaram a crescer com taxas

elevadíssimas e a maior rapidez de deslocamento,

proporcionada pela expansão da rede, permitiu a

integração de áreas mais longínquas, como Guapimirim

e Piabetá.

A subseqüente melhoria da malha rodoviária e a

expansão acelerada do transporte rodoviário permitiram

a integração de áreas não servidas, ou não

adequadamente atendidas, pelos ramais ferroviários,

criando novos eixos de expansão urbana. Tal movimento

ocorreu principalmente na porção oriental da Baía de

Guanabara, a partir da construção da Ponte Rio–Niterói.

Em decorrência desse processo, acentuou-se no

período de 1940 a 2000 uma disparidade populacional

entre as regiões fluminenses, com forte concentração

na Região Urbano-Industrial (Figura 3.1). A partir da

década de 1980, entretanto, embora a concentração

tenha se mantido fortemente acentuada, passou a

ocorrer redução no ritmo de crescimento da Região

Urbano-Industrial e aceleração no crescimento em

municípios de outras regiões (Figura 3.2).

Figura 3.1.
Crescimento populacional no Estado do Rio de Janeiro, por região, no período 1940-2000
Fonte dos dados: IBGE (2001).
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A partir de 1991, dentre as regiões mais dinami-

zadas do interior, a Turística dos Lagos Fluminenses, a

Turística da Costa Verde, a de Petróleo e Gás Natural e

a Industrial do Médio Paraíba apresentam crescimento

demográfico superior ao estadual. Embora faça parte

do mesmo grupo, a Região Serrana de Economia

Fonte dos dados: IBGE (2001).

Figura 3.2.
Detalhe do crescimento populacional das regiões do Estado do Rio de Janeiro, excetuada a Região Urbano-Industrial, no
período 1940-2000

Tabela 3.2.
Taxas médias geométricas de crescimento anual, taxas líquidas de migração e taxas de crescimento vegetativo do Estado do
Rio de Janeiro, por região, no período 1991-2000.

Taxa média geométrica de Taxa líquida de Taxa de crescimento
Regiões de governo e municípios crescimento anual (%) migração (%) vegetativo (%)

Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana 0,89 –0,13 1,02
De Petróleo e Gás Natural 1,89 0,44 1,45
Industrial do Médio Paraíba 1,41 0,15 1,26
Serrana de Economia Agropecuária 0,56 –0,51 1,07
Serrana de Economia Diversificada 1,11 –0,06 1,17
Turística da Costa Verde 3,50 1,71 1,79
Turística dos Lagos Fluminenses 4,74 3,21 1,52
Turístico-Cultural do Médio Paraíba 1,17 0,05 1,12
Urbano-Industrial 1,14 0,06 1,08
Estado 1,30 0,19 1,11

Diversificada foge a esse padrão. Em oposição a estas,

as regiões que apresentam menor crescimento que o

do estado são predominantemente aquelas em que a

estrutura produtiva ainda tem forte participação do setor

agropecuário. A Região Urbano-Industrial acompanha

o ritmo de crescimento desse último grupo (Tabela 3.2).
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Essa dinâmica confirma o início de um processo

de desconcentração metropolitana, acima apontado, e

indica um crescente dinamismo econômico no interior,

decorrente de mudanças importantes na organização

das atividades produtivas no estado.

O modo como se configurou a expansão da

mancha urbana nos vários municípios fluminenses,

desde o final da década de 1950 até o início do século

XXI, evidencia diversos vetores de crescimento da

população urbana a partir da Região Metropolitana

(Figura 3.3).

O incremento das taxas de crescimento da

população é inevitavelmente acompanhado de maiores

exigências impostas ao ambiente para provisão de

recursos naturais e absorção de resíduos de origem

antrópica. Historicamente, entretanto, não foram

implantadas políticas públicas que garantissem a

provisão adequada de infra-estrutura básica e a

preservação do ambiente. Sabidamente, a falta de oferta

de habitação acessível aos migrantes que afluíam aos

centros urbanos deu origem a ocupações do solo

inadequadas e desordenadas. Nesses centros, as

deficiências no fornecimento de serviços básicos de luz,

água e recolhimento de esgoto e lixo levaram à

improvisação de soluções, de maneira geral com

impactos negativos sobre o ambiente. Apesar da

implementação de alguns programas localizados

voltados ao saneamento, à urbanização e à eletrificação,

os problemas persistem.

Note-se que as ocupações desordenadas e suas

implicações não são exclusivas da capital e seus

arredores. Como apontou Galvão, já em 1986, “cidades

industriais, como Volta Redonda, Resende e Campos;

cidades de veraneio e de turismo, como Teresópolis,

Miguel Pereira ou Cabo Frio; e cidades com funções

quase que exclusivamente de prestação de serviços,

como Natividade, Porciúncula e Laje do Muriaé, abrigam

hoje favelas que se expandem e multiplicam”, o que é

fruto de ações políticas diversas e do processo de

decadência da economia agrária (Galvão, 1986).

Dentre os serviços deficitários crônicos, tem

especial relevância, por seu impacto no ambiente, o

tratamento de resíduos sólidos. Em 2005, cerca de 80%

dos municípios fluminenses ainda mantinham

vazadouros de lixo a céu aberto, os chamados “lixões”.

Em 15% desses municípios havia aterro sanitário

controlado e apenas 5% dispunham de aterro

licenciado equipado com balança para correta pesagem

de resíduos. Em todo o estado, apenas Nova Iguaçu,

Piraí, Macaé e Rio das Ostras contavam com aterro

sanitário licenciado pela Fundação Estadual de

Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) (CIDE, 2007).

Na Região Urbano-Industrial, o aterro sanitário de

Gramacho recebe os resíduos sólidos dos municípios

do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti,

Nilópolis e Queimados, o que corresponde a cerca de

55% do total de resíduos produzidos no estado. Embora

sua vida útil já tenha se esgotado totalmente, o aterro

continua ativo, gerando sérios problemas ambientais.

Nesse quadro crítico, porém, ganham destaque

algumas iniciativas inovadoras. Com o projeto da

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos de Nova

Iguaçu, o Estado do Rio de Janeiro tornou-se pioneiro

no uso de créditos de carbono através de Mecanismo

de Desenvolvimento Limpo (MDL). Esse projeto minimiza

a emissão de gases de efeito-estufa basicamente com

aproveitamento energético do biogás, passando a ser

referência nacional e internacional no assunto.

Paralelamente, na Região Industrial do Médio

Paraíba, a Comissão Estadual do Protocolo de Kyoto,

composta de representantes das três esferas de governo e

pelo Consórcio Municipal da Região do Médio Paraíba,

decidiu recentemente empreender a construção de duas

Centrais de Tratamento de Resíduos Sólidos Regionais, uma

em Resende e outra em Barra Mansa. Trata-se de solução

voltada a alavancar com mais facilidade os créditos de

carbono, que podem vir a se constituir em suporte

financeiro para recuperação do passivo ambiental do

estado, exemplificado na existência de lixões.

Na década de 1990, uma nova solução de

sobrevivência se delineou e ganhou expressão

crescente entre a população que, premida pela

decadência das atividades agrárias, enfrentava a

saturação dos centros urbanos, tanto em termos de

espaço de moradia quanto de emprego. A nova solução

consiste em assentamentos ocupados por famílias de
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trabalhadores oriundos de áreas agrícolas, sendo o

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

(INCRA), o órgão responsável pela titulação da terra.

Existem hoje 71 assentamentos nessas condições,

localizados em quase todas as regiões fluminenses,

que abrigam 10 761 famílias.

Os assentamentos recebem assistência de diversos

órgãos governamentais e não-governamentais visando

atender às demandas ambientais. Essa assistência se

presta, entre outros aspectos, a nortear o processo de

ocupação e fornecer orientação sobre práticas agrícolas

sustentáveis. Entre as atribuições do INCRA nesse

processo, está a elaboração dos chamados Planos de

Desenvolvimento do Assentamento (PDAs), cuja

implementação é exigência para que os assentamentos

possam ser emancipados. Poucos deles, entretanto,

dispõem de PDA. A inexistência desse instrumento

muitas vezes acarreta dificuldades no controle da

densidade de ocupação e no atendimento à legislação

ambiental vigente.

Na origem dos problemas já descritos percebe-se

a carência, por parte do INCRA, de um planejamento

que inclua uma análise prévia da vulnerabilidade e

potencialidade de áreas em princípio destinadas à

ocupação. Em alguma medida, o propósito do presente

trabalho é o de colaborar para o preenchimento dessas

lacunas.

2. NOVAS DINÂMICAS NA ECONOMIA
FLUMINENSE

O ordenamento territorial no Estado do Rio de

Janeiro apresenta, frente a um maior dinamismo

econômico, mudanças importantes que redefinem as

formas de uso e gestão do território fluminense. Destaca-

se nesse processo o redirecionamento da localização

de empreendimentos industriais e extrativistas.

A reorganização espacial da economia fluminense

altera as relações e formas de inserção dos espaços na

organização social do estado. Uma nova regionalização

ocorre, resultante das novas tendências de localização

e desenvolvimento das atividades econômicas, que

apontam para a busca de vantagens locacionais fora

dos eixos metropolitanos e potencializam, por meio da

utilização de novas tecnologias, a exploração de

recursos minerais , gerando possibil idades de

beneficiamento e agregação de valores a esses recursos.

Isso requalifica os espaços sociais, atribuindo

novos e diversificados papéis às atividades produtivas

e aos sujeitos, agentes e instituições que produzem

tais espaços, configurando novas regiões produtivas.

Também se produzem mudanças nas áreas localizadas

entre uma região produtiva e outra, na medida em que

ocorrem mediações técnicas e sociais relevantes, que

redefinem esses espaços intersticiais.

A reestruturação produtiva e econômica

fluminense não é, porém, igualmente distribuída em

todo o território, sendo mais intensa e evidente onde a

economia se consolida sob bases industriais

reestruturadas, ou impulsionadas a partir da nova

conjuntura econômica mundial. Isso significa que,

dentre as áreas mais industrializadas, as que absorvem

e ampliam atividades produtivas globalizadas são as

que influenciam mais diretamente o novo dinamismo

econômico e territorial.

No território fluminense, particularmente, isso se

evidencia nas mudanças ocorridas nas regiões de

Petróleo e Gás Natural, Industrial do Médio Paraíba e

Urbano-Industrial.

No primeiro caso, as mudanças se estruturam

sobre o crescimento das atividades extrativistas minerais,

o qual ocorre simultaneamente à decadência da

produção sucro-alcooleira, antes predominante na

região. Tal processo, além de criar em Macaé um novo

núcleo dinâmico da economia regional (antes limitado

a Campos dos Goytacazes), promove um intenso

impulso no mercado imobiliário e no setor de construção

civil dos municípios próximos. No segundo caso, as

mudanças se dão a partir da reestruturação dos setores

metalomecânico e químico, historicamente ali

operantes, e da instalação do setor automobilístico, que

vem alterando tanto o perfil industrial quanto o

ordenamento territorial nessa região. Por fim, identifica-

se na metrópole (situada na Região Urbano-Industrial)

um processo de mudança de uma economia predomi-

nantemente industrial para uma de serviços.
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Investimentos e projetos que implicam mudanças
no território

Os processos até aqui assinalados permitem

trabalhar com a definição de um eixo dinâmico no estado,

interligando a Região Industrial do Médio Paraíba com a

Região Urbano-Industrial a partir da consolidação das

atividades do setor metalomecânico — particularmente o

setor siderúrgico — e da ampliação das bases portuárias.

Em direção ao norte do estado, um eixo, que se pode

denominar petrogasoquímico, interliga as Regiões Urbano-

Industrial e de Petróleo e Gás Natural.

O eixo formado na direção do médio Paraíba expressa

um movimento de ampliação das atividades industriais,

antes centradas no Município de Volta Redonda, para os

de Resende e Porto Real, com a instalação do setor

automobilístico. Tais mudanças vêm induzindo a produção

e a ampliação de infra-estrutura logística, particularmente

a reestruturação do Porto de Sepetiba, a duplicação de

rodovias (com destaque para a BR-101 sul) e da ferrovia

(escoamento de minério e carvão) e também a

reestruturação do anel ferroviário de Barra Mansa. A cidade

de Volta Redonda assume nesse processo a condição de

centro regional de serviços, produzindo sinergias que

permitem maior integração intra-regional e apoio às novas

atividades industriais e de logística, estendendo sua

influência a regiões economicamente mais deprimidas,

como a Turístico-Cultural do Médio Paraíba.

Na Região Urbano-Industrial, vários processos

denotam mudanças e promovem um deslocamento para

além de seu núcleo (a cidade do Rio de Janeiro). O primeiro

refere-se a um esvaziamento das atividades industriais

no núcleo metropolitano e a uma ampliação das atividades

do setor terciário, especialmente as relacionadas ao turismo

e aos serviços e empreendimentos de alto padrão

tecnológico. Tal fato promove deslocamento de população

e de novos investimentos industriais e serviços para os

municípios situados na franja metropolitana, cujos índices

de crescimento populacional são os maiores da região.

Nesse sentido, a nova configuração da Região Urbano-

Industrial inclui municípios que não são formalmente

integrantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro,

mas que estão associados a essa nova dinâmica.

A porção oeste da Região Urbano-Industrial se

apresenta como um novo eixo de desenvolvimento

econômico, devido à constituição de um novo pólo

siderúrgico — instalação da Companhia Siderúrgica do

Atlântico (CSA) e nova Companhia Siderúrgica Nacional

(CSN) — e à ampliação do Porto de Sepetiba. Fenômeno

semelhante se observa na porção leste da Baía de

Guanabara, com a implantação do Complexo

Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj) no

Município de Itaboraí, envolvendo a construção de uma

refinaria e a implantação de um pólo petroquímico.

Para atender à demanda logística dessas novas

áreas, está sendo implementado o Arco Metropolitano do

Rio de Janeiro, que compreende a construção de um eixo

rodoviário interligando os dois empreendimentos (Porto

de Sepetiba e Comperj). Além disto, o Arco impulsionará a

integração de todos os municípios da franja metropolitana,

tornando-se o principal vetor de dinamização econômica

desses municípios.

O dinamismo instituído por esses empreendimentos

já se manifesta na organização de consórcios municipais,

particularmente o Consórcio Intermunicipal de

Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), que

agrega 11 municípios, promovendo um processo de

configuração de metrópole expandida por incluir

municípios de diferentes regiões. Ao mesmo tempo,

começam a se intensificar na região diretamente afetada

pelo Comperj processos ligados à especulação imobiliária

e ao surgimento de novos negócios que possibilitam maior

adensamento populacional, fenômeno que é evidenciado

pelo índice de concentração de população de baixa renda,

que identifica nessa região oportunidades de trabalho

inexistentes em áreas de economia deprimida.

Por fim, na direção desse eixo leste, registra-se a

formação da Região de Petróleo e Gás Natural, a que

mais fielmente representa a nova dinâmica econômica e

as mudanças no ordenamento do território. Trata-se de

um processo que altera o padrão de ocupação humana e

de atividades econômicas, por reduzir significativamente

a participação do setor primário da economia, tradicio-

nalmente baseada na atividade sucro-alcooleira. O início

da exploração comercial de petróleo e gás na Bacia de

Campos, em 1987, condicionou a ampliação da base
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Figura 3.4.
Classificação dos municípios fluminenses segundo a disponibilidade de infra-estrutura para grandes
empreendimentos.

logística de exploração no Município de Macaé, tornando

sua sede um novo centro regional, dinamizando seu

núcleo urbano e influenciando o dinamismo dos

municípios situados em seu entorno.

As atividades instaladas na cidade de Macaé geram

demandas para o setor imobiliário que alteram a feição e

o dinamismo de sua urbanização e de cidades vizinhas.

Por um lado, estimulam a produção de novas habitações

e redes hoteleiras para atender à demanda emergente e,

por outro, estimulam a imigração de trabalhadores em

busca de oportunidades, o que induz à ocupação

desordenada do solo urbano e à favelização.

O processo de produção de novas habitações é visível

nos municípios situados ao sul de Macaé, com destaque

para os de Rio das Ostras e Cabo Frio, que apresentam os

maiores índices de crescimento populacional no estado.

Ao norte de Macaé, Campos dos Goytacazes mantém

a posição de centro regional, ampliando, porém, suas

funções. De centro regional da economia canavieira, torna-

se o mais importante centro de formação técnica e

acadêmica do interior fluminense, dispondo de 13

universidades com cursos regulares em todos os níveis.

Os municípios vizinhos, tradicionalmente ligados à

economia canavieira, que entrou em declínio nas últimas

décadas, vislumbram a possibilidade de reverter esse

quadro, diante da valorização do etanol como fonte

energética em substituição ao petróleo. Essa nova

perspectiva será potencializada pela criação do Porto do

Açu, no Município de São João da Barra.

A ampliação das atividades extrativistas e as

perspectivas geradas pela cadeia produtiva do petróleo

têm criado oportunidades e induzido novas formas de

ocupação do território. Projetos como o porto para base

logística e o estaleiro naval em Barra do Furado, no

Município de Quissamã, deixam transparecer que os

empreendimentos relacionados a essas atividades

crescem em número e se disseminam na região. Isso é

ilustrado pela Figura 3.4, extraída do volume Índice de

Qualidade dos Municípios – IQM: potencial para o

desenvolvimento II, publicado pela Fundação CIDE

(2006). Nela se apresenta a classificação dos 92

municípios fluminenses segundo sua disponibilidade

de infra-estrutura para grandes empreendimentos.
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3. ÍNDICES SOCIOECONÔMICOS

Três índices foram inicialmente propostos para

orientar o estudo da pressão antrópica no presente

estudo: o de Pressão Demográfica, o de Qualidade do

Ambiente Urbano e o de Condições de Vida. Para

compô-los, foram selecionadas as variáveis a seguir:

Para o Índice de Pressão Demográfica:
• pressão domiciliar externa (razão entre o número

de domicílios e a área do domicílio);

• pressão domiciliar interna (diferença entre a taxa de

crescimento da população e a dos domicílios).

Para o Índice de Qualidade do Ambiente Urbano:
• volume do lixo por unidade de área (kg/km2);

• destino do lixo;

• soma do percentual de domicílios não servidos por

coleta e do percentual de domicílios que não utilizam

água de fontes alternativas (poços, nascentes etc.);

• percentual de domicílios com esgotamento precário

(sem banheiro ou com escoadouro precário);

• potencial poluidor da indústria: pontuação atribuída à

classificação da FEEMA sobre as atividades econômicas.

Para o Índice de Condições de Vida:
• Índice de Gini (desigualdade);

• Índice de Pobreza (proporção de pobres);

• Índice de Desenvolvimento Humano (IDH);

• Índice de Indigência.

Definida a metodologia de cálculo, as séries foram

tratadas estatisticamente e os índices calculados e

apresentados na Mesa de Pressão Antrópica do

workshop intitulado Estratégias e ações para a

conservação da biodiversidade da Mata Atlântica no

Estado do Rio de Janeiro, realizado em maio de 2007,

que se constituiu em uma etapa do presente estudo. O

grupo de especialistas participantes dessa mesa optou

por utilizar informações acerca dos níveis de concen-

tração de pobreza apresentados em forma de taxa de

pobreza e densidade de pobreza, assim como do Índice

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). Tal

escolha baseou-se na discussão do grupo, que

considerou serem os indicadores sintéticos, como os

originalmente propostos, de difícil compreensão, pois

sua construção a partir de cestas de variáveis muito

complexas dificulta sua operacionalidade.

Produziram-se então três cartogramas, com os

quais se procurou distinguir municípios que apresentam

alta taxa de pobreza e aqueles que apresentam grande

concentração de pobreza. Complementarmente,

produziu-se o cartograma relativo ao IDH-M.

Taxa de pobreza

Entende-se como taxa de pobreza o percentual,

em relação ao total populacional, de habitantes do

município com renda domiciliar inferior a meio salário-

mínimo vigente em agosto de 2000 (IBGE, 2001).

Essa taxa permite identificar municípios que são

majoritariamente pobres, independente do tamanho da

população (Figura 3.5). Trata-se de um indicador de

estagnação econômica e, conseqüentemente, da origem

de fluxos migratórios para centros urbanos mais atrativos.

Densidade de pobreza

Entende-se como densidade de pobreza o número

absoluto de habitantes do município com renda

domiciliar inferior a meio salário-mínimo vigente em

agosto de 2000 por quilômetro quadrado de território

(IBGE, 2001).

Esse indicador expressa a concentração espacial

de habitantes de baixa renda (Figura 3.6). Em certa

medida, a densidade de pobreza expressa a demanda

por empregos e, em conseqüência, possíveis pressões

sobre os recursos ambientais.

Uma grande concentração de população de baixa

renda indica a presença de mão-de-obra disponível para

locais de maior crescimento, situados dentro ou fora do

município. Comparados com os municípios com altas taxas

de pobreza, os que apresentam alta densidade de pobreza

são mais dinâmicos, possuindo maior capacidade e melhor

infra-estrutura para acelerar seu crescimento, absorvendo

mão-de-obra. Se tais municípios se estagnarem ao

empreenderem a renovação industrial, sua tendência será

a de exportar mão-de-obra para municípios vizinhos que

apresentem condições favoráveis à absorção desses

trabalhadores.
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Figura 3.6.
Densidade de pobreza nos municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Figura 3.5.
Taxas de pobreza nos municípios do Estado do Rio de Janeiro.
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDH-M)

O IDH-M de cada município resulta da média

aritmética simples de três subíndices: o da dimensão

educação, o da dimensão longevidade e o da dimensão

renda. É um indicador sintético que permite identificar

o nível de desenvolvimento econômico (renda per

capita) e o potencial para melhorá-lo (longevidade e

educação) (Figura 3.7).

Apresenta relação inversa com a taxa de pobreza.

Municípios com altos valores de IDH também têm altos

índices de densidade de pobreza. É por isso oportuno

elucidar que alto IDH não significa necessariamente

ausência de pressão sobre os recursos do território.

Assim, é importante associá-lo a indicadores diretos de

pobreza, para melhor interpretação.

Índice de Pressão Antrópica

O Índice de Pressão Antrópica é composto de duas

variáveis: ‘taxa líquida de migração (1991 a 2000)’ e ‘média

das taxas anuais de crescimento do PIB (1998-2004)’. A

primeira “é obtida pela diferença entre a taxa média

geométrica de crescimento anual e a taxa de crescimento

vegetativo. Expressa (em forma de porcentagem) o

crescimento da população devido aos movimentos

migratórios” (CIDE, 2004).

Essas variáveis foram selecionadas por serem

consideradas vetores de força que acarretam reorganização

das atividades no território, com impacto negativo nos meios

físico e biótico. Há quatro possibilidades de relação entre

essas duas variáveis (Figura 3.8):

a) PIB em crescimento e atração de população (+ +)

b) PIB em decréscimo e expulsão de população (– –)

c) PIB em crescimento e expulsão de população (+ –)

d) PIB em decréscimo e atração de população (– +)

Figura 3.7.
Índice de Desenvolvimento Humano nos municípios do Estado do Rio de Janeiro.
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Tais relações são assim explicitadas:

a) PIB em crescimento e atração de população (+ +):

Esta é a situação de municípios expostos a pressão

antrópica mais intensa. Quando os municípios que se

enquadram nessa condição possuem pequenos

percentuais de áreas para conservação e preservação,

encontram-se em estado crítico. Tais áreas devem ser

objeto de atenção especial.

Figura 3.8.
Relações possíveis entre taxa líquida de migração e
média das taxas anuais de crescimento do PIB.

Figura 3.9.
Índice de pressão nos municípios do Estado do Rio de Janeiro.

b) PIB em decréscimo e expulsão de população (– –):

Esta situação é, dentre as quatro, a que corresponde

à menor pressão antrópica. Aqui, a vulnerabilidade das

áreas para preservação e conservação é, ao menos

teoricamente, mínima.

c) PIB em crescimento e expulsão de população (+ –):

Esta é uma situação menos preocupante em termos

de pressão antrópica, uma vez que, provavelmente, há

maiores recursos financeiros disponíveis para serem

aplicados a ações voltadas à conservação e à preservação.

d) PIB em decréscimo e atração de população (– +):

Nesta situação há vulnerabilidade das áreas a

conservar e a preservar, tendo-se em vista que sugere

o empobrecimento da população, que, em busca da

sobrevivência, pode encontrar saídas na exploração

predatória dos recursos naturais.

A Figura 3.9 mostra a situação de cada município

de acordo com o índice resultante do cruzamento das

variáveis ‘PIB’ e ‘taxa líquida de migração’.
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Cenários de pressão antrópica

Construir cenários de pressão antrópica sobre o

meio físico e biótico envolve considerar, além das

variáveis acima descritas, o estoque de áreas a serem

conservadas, ou seja, a proporção de cada município

ocupada por remanescentes, vegetação secundária e

corpos d’água.

Os municípios foram agrupados segundo três

categorias de estoque: até 20%, mais de 20% a até

50%, e mais de 50% (Figura 3.10).

Na construção dos cenários, foram considerados

dois níveis: alto (quando o estoque de áreas a serem

conservadas ou preservadas perfaz mais de 50% da

área do município) e baixo (até 50%). Cada uma das

situações de pressão foi relacionada com os níveis de

estoque, resultando nos cenários descritos nas Figuras

3.11 e 3.12:

a) Os municípios que apresentam crescimento de PIB

e que atraem novos fluxos migratórios comportam

Figura 3.10.
Estoque de áreas para conservação e preservação nos municípios do Rio de Janeiro.

dois cenários possíveis, em função do estoque — alto

ou baixo — de áreas para preservação e conservação.

O primeiro (alto estoque) representa uma situação

de alerta, em que se dispõe de espaço e tempo para

a promoção de ações de conservação e preservação.

O segundo cenário (baixo estoque) é crítico, devido

à iminência de um possível colapso dos últimos

fragmentos existentes.

b) Os municípios que apresentam crescimento de PIB

e que não atraem novos fluxos migratórios ou

expulsam população comportam dois cenários

possíveis, em função do estoque – alto ou baixo —

de áreas para preservação e conservação. Em ambos

os casos, em tese, os cenários são confortáveis para

a conservação ou preservação, por dois motivos: por

um lado, não existe pressão demográfica sobre as

áreas em foco; por outro, o crescimento do PIB permite

vislumbrar a disponibilidade de recursos futuros para

aplicação na preservação e/ou conservação

ambientais.
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c) As duas situações correspondentes à terceira

possibilidade (–PIB, +MIG) sugerem um cenário de

alerta e outro crítico, uma vez que existirá pressão

demográfica sobre, respectivamente, os altos e baixos

estoques de áreas para preservação e conservação.

d) Já a situação de decréscimo do PIB e expulsão da

população é, dentre as quatro possibilidades, a que

representa a menor pressão antrópica sobre os

estoques em pauta. Aqui, a vulnerabilidade das áreas

para preservação e conservação é mínima, ao menos

em teoria, como descrito anteriormente.

4. VULNERABILIDADE DAS ÁREAS PARA
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO FRENTE À
PRESSÃO ANTRÓPICA

Os índices de vulnerabilidade foram obtidos

cruzando-se as variáveis ‘PIB & MIG’ e ‘estoque de áreas

para conservação’ (Figura 3.13) e agrupados em seis

Figura 3.12.
Cenários de pressão antrópica, com base na relação entre
PIB decrescente, diferentes taxas de migração (MIG) e
diferentes estoques de áreas para preservação e conservação.

Figura 3.11.
Cenários de pressão antrópica, com base na relação entre
PIB crescente, diferentes taxas de migração (MIG) e diferentes
estoques de áreas para preservação e conservação.

classes: extremamente alta (EA), muito alta (MA), alta

(A), média (M), baixa (B) e muito baixa (MB) (Figura

3.13). Para esse fim, foi mantida a classificação adotada

no mapa de estoques de áreas para conservação e

preservação (Figura 3.10), que destaca os municípios

cujos estoques não ultrapassam 20%, correspondentes

ao limite mínimo de reserva legal das propriedades.

Por terem estoques irrisórios, tais municípios são

naturalmente vulneráveis, independente da dinâmica

econômico-demográfica.

A Figura 3.14 traz os Índices de Vulnerabilidade

de cada município, resultantes da aplicação da matriz

apresentada na Figura 3.13.

Na maior parte dos municípios fluminenses

(56,5%) esse índice reflete uma situação de

vulnerabilidade alta, muito alta ou extremamente alta

do meio natural frente à pressão antrópica, de acordo

com a metodologia adotada.

Uma mancha contínua de municípios que

apresentam essas faixas de vulnerabilidade acompanha

os eixos da nova dinâmica territorial do estado: da

Figura 3.13.
Classes de vulnerabilidade, segundo as variáveis ‘produto
interno bruto e taxa de migração’ (PIB & MIG) e ‘estoque de
áreas para conservação’: vulnerabilidade extremamente alta
(EA), muito alta (MA), alta (A), média (M), baixa (B) e muito
baixa (MB).
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Figura 3.14.
Índices de Vulnerabilidade das áreas para conservação e preservação frente à pressão antrópica nos
municípios do Estado.

porção leste da Baía de Guanabara em direção ao novo

pólo de petróleo e gás, passando por áreas de tradição

turística; e da porção oeste em direção aos novos pólos

siderúrgicos e ao porto de Sepetiba. A mancha engloba

ainda municípios serranos ao norte da capital e no

médio Vale do Paraíba. Além dessa grande mancha,

um grupo de municípios da Região Agropecuária dos

Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana encontra-se na

mesma situação.

Característica comum a todos é a variação positiva

da migração. Fogem à regra os municípios de São

Fidélis, Cambuci, Cardoso Moreira e Vassouras, que,

mesmo perdendo população, têm alta vulnerabilidade

em decorrência dos baixíssimos estoques (de até 20%).

Em situação oposta, 43,5% dos municípios

apresentam vulnerabilidade média a muito baixa e se

caracterizam, em sua grande maioria, por disporem de

grandes extensões de áreas rurais associadas a

estoques consideráveis (médios a altos). Destacam-se,

quanto a isso, os municípios serranos em que há forte

participação da atividade agropecuária, na região de

Nova Friburgo, e também os municípios da região de

Campos.

Por se tratar de um índice geral e composto, é

importante ressaltar que algumas situações de vulne-

rabilidade devem ser analisadas com maior cautela. É

o caso do Rio de Janeiro, Niterói, Nilópolis, São João de

Meriti, Volta Redonda e Barra Mansa, municípios que

apresentam vulnerabilidade variando de média a baixa,

o que, na quase totalidade, decorre do binômio PIB(–)

MIG(–), isto é, retração do dinamismo econômico

associado a perda de população. Ainda assim, esses

municípios concentram grandes contingentes

populacionais que constantemente exercem pressão

sobre os estoques existentes.

Acrescente-se a esse quadro a mobilidade interna

da população, que se desloca de áreas já saturadas

para outras de ocupação mais recente, como é o caso

da Zona Oeste do Rio de Janeiro e da região oceânica

de Niterói, aumentando a pressão sobre essas áreas.
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Por fim, cabe ressaltar que a implantação, no

estado, de grandes investimentos já contratados,

somados a outros empreendimentos em fase de

negociação, rapidamente provocará alterações no mapa

de vulnerabilidade, em função da demanda crescente

por infra-estrutura e força de trabalho, e de toda a cadeia

de processos daí decorrente, como atração de população

e adaptação dos centros urbanos, entre outros. Assim,

é de fundamental importância o estabelecimento de

políticas públicas que implementem estratégias e ações

que permitam minorar os impactos e garantir a

qualidade do ambiente no Estado do Rio de Janeiro.
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As atividades rurais são o fator antrópico

que exerce maior pressão sobre a biodiversidade,

devido à conversão de áreas naturais em áreas

voltadas à utilização da terra, em grandes

extensões do território.

Mesmo em áreas legalmente protegidas,

como Unidades de Conservação (UCs) e também

áreas de Preservação Permanente e de Reserva

Legal em propriedades rurais, ocorrem pressões, tais

como as advindas da caça e da extração ilegal de

produtos vegetais. Tal situação é agravada pelo fato

de a maioria dos imóveis rurais estar em

desconformidade com a legislação ambiental.

A agropecuária não é uma atividade

econômica expressiva no Estado do Rio de Janeiro,

respondendo por apenas 0,4% do PIB do estado,

devido à existência de poucas terras aptas. Do total

de suas terras, 54% estão compreendidas nas

classes moderadamente onduladas (8-13%) e

onduladas (13-20%), enquanto as terras planas (0-

3% de declividade) correspondem a aproxima-

damente 20% do território. Predominam os solos

de baixa fertilidade entre os mais representativos

do Estado.

Além disso, verifica-se a ocorrência de áreas

exauridas no passado com os ciclos da cana-de-

açúcar e do café, cujo maior exemplo é o Vale do

Paraíba. A pecuária instalou-se posteriormente,

concentrando-se na atual Região Agropecuária dos

Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana. Alguns progra-

mas de governo, federais e estaduais de incentivo

à agricultura foram malsucedidos no Estado do

Rio de Janeiro, como o Pró-Várzea, que estimulou a

devastação do que é atualmente uma categoria

de Área de Preservação Permanente, e o Frutificar,

que, entre outros obstáculos, enfrentou limitações

climáticas, falta de assistência técnica, e incertezas

na fixação de agroindústrias para a demanda de

produção.

Além dos condicionantes naturais e da

utilização histórica inadequada das terras, ocorrem

fortes pressões da pecuária extensiva, da atividade

canavieira e de pequenos pólos agrícolas.

Assim, para definir estratégias de conservação

no Estado do Rio de Janeiro, torna-se necessário

conhecer a magnitude da atividade agropecuária

nos municípios e suas atuais tendências, como

componente da dinâmica econômica e

demográfica fluminense.

Municípios predominantemente rurais

necessitam que as estratégias para conservação

da biodiversidade estejam integradas aos sistemas

de produção, buscando-se a melhoria e a sus-

tentabilidade dessas formas de produção.

Municípios com atividade agropecuária pouco

intensa e que não constituem pólos urbanos devem

ser objeto de outras estratégias de conservação,

como a criação de UCs.
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Variável original

AREALAV

AREAPAS

AREAUTIL

PESSOAL

TRATOR
PLANTIO
COLHEITA
CAMINHAO
UTILIT

BOVINO
LEI_VAC

VEGETAL

ANIMAL

VRINV

VRFIN

VRDES VRREC

Índice

DensLav

DensPast

DensUtil

OcupRural

Maquin

Densbov
Leivac

ValPrVeg

ValPrAnim

ValInvest

ValFinanc

Saldo

Descrição

Área de lavoura (temporária + permanente) / área municipal (ha)

Área de pastagem (natural + plantada) / área municipal (ha)

Área de terras agricultáveis em descanso / área municipal (ha)

Pessoal ocupado na zona rural / área municipal (ha)

Número de equipamentos (para plantio, para colheita, tratores, caminhões, utilitários) na zona rural / área
municipal (ha)

Número de cabeças bovinas / área municipal (ha)
Litros de leite de vaca / área municipal (ha)

Valor da produção vegetal / área municipal (ha)

Valor da produção animal / área municipal (ha)

Valor dos investimentos / área municipal (ha)

Valor dos financiamentos / área municipal (ha)

[VRREC (valor das receitas) – VRDES (valor das despesas)] / área municipal (ha)

Tabela 4.2.
Índices transformados e integrados que resultaram no índice Agropec96.

Variável

AREALAV

AREAPAS

AREAUTIL

PESSOAL

TRATOR

PLANTIO

COLHEITA

CAMINHAO

UTILIT

BOVINO

LEI_VAC

VEGETAL

ANIMAL

VRINV

VRFIN

VRDES

VRREC

Descrição

Área – estabelecimentos agropecuários com lavouras permanentes e temporárias – 31.12.1995

Área – estabelecimentos agropecuários com pastagens naturais e plantadas – 31.12.1995

Área – estabelecimentos agropecuários com lavouras em descanso e terras produtivas não utilizadas – 31.12.1995

Pessoal ocupado – estabelecimentos agropecuários – 31.12.1995

Tratores existentes – estabelecimentos agropecuários – 31.12.1995

Máquinas para plantio existentes – estabelecimentos agropecuários – 31.12.1995

Máquinas para colheita existentes – estabelecimentos agropecuários – 31.12.1995

Caminhões existentes – estabelecimentos agropecuários – 31.12.1995

Utilitários existentes – estabelecimentos agropecuários – 31.12.1995

Bovinos – efetivo – estabelecimentos agropecuários – 31.7.1996

Produção de leite de vaca – estabelecimentos agropecuários – 1.8.1995 a 31.7.1996

Valor da produção vegetal – estabelecimentos agropecuários – 1.8.1995 a 31.7.1996

Valor da produção animal – estabelecimentos agropecuários – 1.8.1995 a 31.7.1996

Valor dos investimentos – estabelecimentos agropecuários – 1.8.1995 a 31.7.1996

Valor dos financiamentos – estabelecimentos agropecuários – 1.8.1995 a 31.7.1996

Valor das despesas – estabelecimentos agropecuários – 1.8.1995 a 31.7.1996

Valor das receitas – estabelecimentos agropecuários – 1.8.1995 a 31.7.1996

Tabela 4.1.
Seleção de 17 variáveis da atividade agropecuária no Estado do Rio de Janeiro.

Fonte: IBGE (1996).
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Para conhecer a intensidade da atividade

agropecuária no estado, utilizou-se um método de

agregação de variáveis pertinentes à atividade rural. Foram

selecionadas 17 variáveis (Tabela 4.1), de um universo de

133, referentes ao Censo Agropecuário 1995-96, extraídas

da Base de Informação Municipal do IBGE (BIM) (IBGE,

1996).

Um dos critérios para seleção dessas variáveis foi

sua representatividade da atividade no estado, o que

levou ao descarte de variáveis como suinocultura,

produção de leite de cabra, lã, silvicultura e produção

de carvão vegetal. A horticultura foi mensurada

indiretamente pela variável ‘valor da produção vegetal’,

pois considerar a área de produção causava viés em

municípios urbanos, uma vez que a atividade é

praticada perto de grandes cidades.

Foram também descartadas variáveis de produção

e de área plantada por principais produtos, que foram

avaliadas na dinâmica agrícola.

As variáveis geradas atuaram como indicadores

horizontais (área de agricultura, pastagem) ou verticais

(número de cabeças de gado, pessoal empregado na

atividade agropecuária, máquinas, produção e

investimentos, entre outros), resultando em 11 índices

de atividade agropecuária (Tabela 4.2), normalizados e

integrados para gerar o índice final de atividade

agropecuária de 1996: o Agropec96 (Figura 4.1). No

Anexo 4.1 são apresentados os valores do índice e de

cada variável por município, em ordem decrescente de

intensidade da atividade agropecuária

Os municípios com maior intensidade agrope-

cuária estão situados na Região Agropecuária dos Rios

Pomba, Muriaé e Itabapoana, com destaque para Varre-

Sai, Itaocara e Aperibé, e nas regiões Serrana de

Economia Agropecuária e Serrana de Economia

Diversificada, em que sobressaem os municípios de

Teresópolis, Sumidouro e Duas Barras. Teresópolis é o

município fluminense em que a economia agrícola é

mais promissora, sustentada pela horticultura. Apresenta

o maior valor relativo de produção vegetal e de

financiamento da produção e o maior saldo financeiro

na atividade, mesmo com áreas de lavoura e de

pastagem muito pequenas, que perfazem respec-

tivamente 7% e 9% do município. Nas regiões Industrial

Figura 4.1.
Índices de atividade agropecuária no Estado do Rio de Janeiro.
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do Médio Paraíba e Turístico-Cultural do Médio Paraíba

também há municípios em que a intensidade

agropecuária é significativa.

A intensidade agropecuária é menor em municípios

tipicamente urbanos em que predomina a atividade

industrial ou em que há grande cobertura por

remanescentes vegetais, ou ainda naqueles com

predominância de atividade turística. Destacam-se, entre

eles, os do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Belford

Roxo e São João de Meriti, na Região Urbano-Industrial;

Parati, Angra dos Reis e Mangaratiba, na Região Turística

da Costa Verde; e Itatiaia, na Região Turístico-Cultural do

Médio Paraíba.

Além da intensidade da atividade agropecuária,

foi necessário também obter informações sobre a

dinâmica agrícola e pecuária, que revela a estabilidade

dessa atividade no município.

Para avaliar a mobilidade da atividade agrope-

cuária entre municípios, compararam-se dados de 1996,

período do último censo agropecuário, com dados de

2004-2005, período do Levantamento Sistemático da

Produção Agrícola – LSPA (IBGE, 2005) e do

Levantamento Sistemático da Pecuária (IBGE, 2006),

coordenados pelo IBGE para atualizar os dados do

censo agropecuário.

A dinâmica da agricultura fluminense foi avaliada

considerando-se a mudança ocorrida nas áreas de

culturas permanentes e temporárias colhidas em 1995-

96 e em 2004. As culturas permanentes selecionadas

foram: banana, café, coco, goiaba, laranja e maracujá;

as temporárias selecionadas foram: arroz, cana-de-

açúcar, feijão, mandioca, milho e tomate.

Observando-se a mudança de área colhida das

culturas permanentes (Figura 4.2), verifica-se que, na

maioria das regiões do estado (Agropecuária dos Rios

Pomba, Muriaé e Itabapoana, Serrana de Economia

Agropecuária, Serrana de Economia Diversificada,

Industrial do Médio Paraíba e Turístico-Cultural do Médio

Paraíba), os municípios reduziram sua produção.

Considerando-se todo o estado, São João da Barra–

São Francisco de Itabapoana, Itaguaí, Itaboraí–

Tanguá, Rio Bonito e Araruama registraram as

maiores quedas.

Parati ,  Angra dos Reis e principalmente

Mangaratiba, na Região Turística da Costa Verde,

registraram aumento expressivo da área colhida de

banana. Esses municípios eram considerados pouco

expressivos em termos de intensidade agropecuária em

1996. A cultura da banana na região instala-se, muitas

vezes, de forma clandestina nos entremeios das matas,

que vão sendo substituídas pela cultura. A fiscalização

ineficiente não impede esse desmatamento na Mata

Atlântica, que pode ser percebido visualmente em vários

trechos da Rodovia BR-101. Como o mercado da banana

desidratada é promissor, agregando valor ao produto,

essa cultura tende a se expandir de forma irregular,

sendo necessária uma estratégia de fiscalização e de

conservação para esses municípios.

Os municípios de Cachoeiras de Macacu e

Paracambi, embora incluídos na Região Urbano-

Industrial, têm atividade agropecuária moderada e se

destacaram também com o aumento da área colhida

de banana. Itaguaí, na mesma região, com produção

de coco-da-baía, apresentou um modesto aumento na

área colhida dessa cultura e queda acentuada na de

banana.

Os dados referentes às culturas permanentes no

período 1996-2004 indicam uma tendência à depleção

no interior do estado, com incremento, em municípios

próximos ao litoral, em culturas específicas, como a banana

principalmente e o coco. Os municípios de Macaé, com

aumento de banana colhida, e Saquarema, com aumento

de banana e coco, reforçam essa dinâmica.

Na dinâmica de culturas temporárias (Figura 4.3),

observam-se maiores mudanças na Região de Petróleo

e Gás Natural e na Região Agropecuária dos Rios

Pomba, Muriaé e Itabapoana. Os municípios em que

ocorreu maior retração da área colhida foram São João

da Barra (cana-de-açúcar e mandioca), Macaé (cana-

de-açúcar, arroz e milho), São Fidélis (feijão, arroz e

milho) e São José de Ubá e Itaperuna (milho, arroz e

tomate). Houve incremento de área colhida em Campos

dos Goytacazes (cana-de-açúcar, embora com redução

no arroz e no milho), São Francisco de Itabapoana

(cana-de-açúcar e mandioca) e, em menores proporções,

Quissamã (cana-de-açúcar).
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Figura 4.2.
Diferença em área colhida (ha) de todas as culturas permanentes entre 2004 e 1996 no Estado do Rio
de Janeiro.

Figura 4.3.
Diferença em área colhida (ha) das culturas temporárias entre 2004 e 1996 no Estado do Rio de
Janeiro.
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Figura 4.4.
Diferença relativa (%) no número de bovinos entre 2005 e 1996 no Estado do Rio de Janeiro.

Tabela 4.3.
Municípios com aumento ou redução expressiva no número de bovinos no período 1996-2005 no Estado do Rio de Janeiro.

Município

Araruama

Aperibé

Bom Jesus do Itabapoana

Campos dos Goytacazes

Casimiro de Abreu

Itaboraí

Itaocara

Itaperuna

Macaé

Maricá

Miracema

Natividade

Quissamã

Rio Claro

Rio das Ostras

Santo Antônio de Pádua

Silva Jardim

Valença

Aumento no número de bovinos

16 119

4 957

13 808

18 075

9 251

6 193

8 300

30 211

7 456

9 107

21 727

12 150

8 612

22 719

14 400

Redução no número de bovinos

11 565

7 573

9 823
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No restante do estado, outros municípios

apresentaram retração expressiva de culturas temporárias:

Cantagalo e Laje do Muriaé (milho, arroz e feijão), Casimiro

de Abreu (arroz, milho e mandioca), Cachoeiras de Macacu

(mandioca e milho), Sapucaia e Valença (milho) e

Itaguaí (cana-de-açúcar, feijão, milho). Os municípios

em que ocorreu incremento foram Rio de Janeiro

(mandioca), Cardoso Moreira (cana-de-açúcar e arroz)

e Araruama (cana-de-açúcar e mandioca).

Observa-se, portanto, depleção generalizada da

área de culturas temporárias no estado, sendo poucos

os municípios em que houve aumento das áreas

colhidas. O milho e o arroz foram as principais culturas

que sofreram redução de áreas destinadas ao plantio.

Por outro lado, a cana-de-açúcar tende a se restabelecer

devido ao fortalecimento das demandas de biocom-

bustível (etanol). Campos dos Goytacazes e Quissamã

são territórios favoráveis.

Para estimar a dinâmica da pecuária no Estado

do Rio de Janeiro, foram comparados os números de

bovinos por município em 1995-96 (IBGE, 1996) e em

2005 (IBGE, 2006). As mudanças absolutas e relativas

(%) permitiram avaliar a dinâmica em cada município.

A Figura 4.4 apresenta a distribuição espacial da

mudança relativa do rebanho bovino, considerando

todos os municípios, e a Tabela 4.5 mostra as mudanças

mais expressivas.

A Figura 4.4 mostra o grande crescimento relativo

de bovinos na Região Turística da Costa Verde, que já

apresentava incrementos expressivos na cultura de

banana. Por outro lado, municípios com tendência de

crescimento urbano estão reduzindo expressivamente

seus rebanhos, devido à conversão de áreas rurais em

urbanas. Itaboraí, Maricá e Duque de Caxias são alguns

exemplos.

A Tabela 4.3 mostra que, nos diferentes

municípios, o aumento expressivo de cabeças de gado

foi muito maior que sua redução, o que contraria a

hipótese de estagnação da atividade pecuária no

estado. Macaé, por exemplo, aumentou seu rebanho

em mais de 30 mil cabeças no período de nove anos.

Na maioria dos municípios ocorreu aumento do

rebanho. Poucos apresentaram redução, em alguns

casos justificada pelo crescimento da mancha urbana.

Os municípios próximos à Baía de Guanabara

registraram queda no rebanho, embora em alguns

poucos esses números tenham se mantido estáveis,

ou com ganhos quase insignificantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio desta análise da agropecuária fluminense

foram construídos indicadores de intensidade e dinâmica

que captaram informações referentes a municípios e

regiões com atividade agrícola; manutenção da pecuária

extensiva em todo o Estado do Rio de Janeiro, mesmo

sobre pastagens degradadas, provavelmente para justificar

o grau de utilização da propriedade, evitando possíveis

pressões de desapropriação e mantendo a valorização da

terra; redução de culturas anuais de segurança alimentar

e de culturas perenes em grande parte do estado, com

exceção do litoral, instalando-se em desconformidade com

a legislação ambiental; aumento do cultivo de cana-de-

açúcar, impulsionado pela política de biocombustíveis;

municípios que perdem áreas agrícolas pela expansão

urbana na parte leste da zona metropolitana do Rio de

Janeiro; e o grande valor da produção de olericulturas

para abastecimento dos grandes centros urbanos. Estas e

demais análises podem ser extraídas na avaliação de

municípios específicos (Anexo 4.1), possibilitando incorporar

a atividade agropecuária na decisão estratégica para

conservação da biodiversidade em cada município ou

região.
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Município DensLav DensPast DensUtil OcupRural Maquin Densbov leivac ValPrVeg ValPrAnim ValInvest ValFinanc Saldo Agropec96

Sumidouro 0,1428 0,3307 0,0262 0,1434 0,0095 0,3461 0,1032 0,6747 0,0406 0,0500 0,0092 0,1684 137,40
Varre-Sai 0,2947 0,4691 0,0168 0,1294 0,0092 0,3815 0,0796 0,2045 0,0388 0,0571 0,0134 0,0268 131,67
Duas Barras 0,0889 0,4911 0,0414 0,0848 0,0061 0,4801 0,1627 0,1016 0,3568 0,0205 0,0069 0,1021 122,29
Teresópolis 0,0650 0,0953 0,0103 0,1057 0,0135 0,0811 0,0116 0,7024 0,0219 0,0201 0,0125 0,4337 118,41
Itaocara 0,1298 0,6021 0,0076 0,1087 0,0043 0,9373 0,2348 0,1001 0,1019 0,0294 0,0031 0,0999 113,76
São José de Ubá 0,0659 0,7385 0,0123 0,0999 0,0036 0,8945 0,2247 0,1955 0,1020 0,0240 0,0032 0,1549 113,28
Aperibe 0,0764 0,5469 0,0054 0,1058 0,0061 0,9153 0,2621 0,0922 0,1304 0,0262 0,0017 0,1048 110,84
Porciúncula 0,1804 0,5176 0,0150 0,1073 0,0068 0,5255 0,1836 0,1352 0,0832 0,0367 0,0022 0,0979 109,02
Miracema 0,0756 0,6242 0,0314 0,0648 0,0059 0,7376 0,2283 0,0294 0,0820 0,0274 0,0037 0,0282 103,59
Italva 0,0880 0,5236 0,0619 0,0639 0,0026 0,7951 0,2057 0,0399 0,1073 0,0053 0,0004 0,1098 101,73
Bom jardim 0,1075 0,3131 0,0412 0,0786 0,0057 0,2916 0,0553 0,1280 0,3679 0,0182 0,0025 0,1379 101,06
São Francisco de Itabapoana 0,2590 0,4735 0,0132 0,0920 0,0069 0,6073 0,0891 0,1857 0,0461 0,0108 0,0022 0,1392 100,01
Tanguá 0,1390 0,2617 0,0407 0,0818 0,0061 0,4359 0,0322 0,0736 0,0241 0,0496 0,0121 –0,0131 99,78
Itaperuna 0,0509 0,7439 0,0276 0,0414 0,0027 0,9369 0,2268 0,0331 0,0964 0,0266 0,0025 0,0611 98,80
Carapebus 0,2037 0,4723 0,0435 0,0339 0,0044 0,5033 0,0912 0,0759 0,0525 0,0311 0,0082 0,0156 97,88
São Sebastião do Alto 0,0624 0,6100 0,0155 0,0639 0,0020 0,8137 0,2211 0,0569 0,0912 0,0414 0,0016 0,0552 94,49
Carmo 0,0577 0,5861 0,0072 0,0434 0,0023 0,7201 0,2193 0,0720 0,0825 0,0330 0,0082 0,0314 93,29
Natividade 0,0612 0,5295 0,0059 0,0501 0,0035 0,6995 0,1958 0,0317 0,0934 0,0421 0,0057 0,0559 91,43
Vassouras 0,0306 0,6612 0,0347 0,0398 0,0048 0,5598 0,1667 0,0716 0,1350 0,0242 0,0023 0,0720 90,87
Quatis 0,0680 0,6327 0,0305 0,0240 0,0038 0,5481 0,2550 0,0412 0,1260 0,0165 0,0034 0,0263 90,76
Barra do Piraí 0,0371 0,3662 0,0132 0,0172 0,0037 0,3891 0,1136 0,0598 0,2509 0,0247 0,0106 0,1669 89,06
Laje do Muriaé 0,0864 0,6875 0,0342 0,0428 0,0056 0,7944 0,1620 0,0309 0,0690 0,0047 0,0003 0,0325 86,91
Macuco 0,0371 0,5613 0,0166 0,0424 0,0029 0,6632 0,1993 0,0171 0,0775 0,0245 0,0073 0,0279 86,84
São José do Vale do Rio Preto 0,0857 0,1441 0,0575 0,1104 0,0052 0,1251 0,0163 0,1680 0,2761 0,0133 0,0002 0,0540 86,35
Campos dos Goytacazes 0,2283 0,4087 0,0140 0,0441 0,0074 0,5382 0,0799 0,1355 0,0462 0,0106 0,0006 0,1009 82,48
Bom Jesus do Itabapoana 0,0664 0,7810 0,0022 0,0405 0,0013 0,8948 0,2001 0,0256 0,0891 0,0152 0,0017 0,0671 81,77
Seropédica 0,0729 0,2088 0,0159 0,0673 0,0113 0,4305 0,1113 0,0712 0,0919 0,0208 0,0011 0,0915 81,58
Engenheiro Paulo de Frontin 0,0105 0,0470 0,0465 0,0199 0,0006 0,0543 0,0303 0,0040 0,2106 0,0835 0,0108 0,0306 79,20
São Fidélis 0,0852 0,5142 0,0378 0,0584 0,0012 0,6229 0,1655 0,0363 0,0626 0,0068 0,0004 0,0545 77,98
Cantagalo 0,0456 0,5702 0,0211 0,0347 0,0022 0,6017 0,1522 0,0381 0,0628 0,0306 0,0045 0,0178 77,97
Cordeiro 0,0366 0,5468 0,0042 0,0349 0,0034 0,5376 0,1547 0,0298 0,0939 0,0395 0,0054 0,0350 77,81
Três Rios 0,0204 0,4235 0,0191 0,0250 0,0042 0,3092 0,1001 0,0209 0,1727 0,0397 0,0022 0,2171 77,07
Cambuci 0,0497 0,5726 0,0134 0,0633 0,0011 0,7768 0,1509 0,0623 0,0664 0,0116 0,0022 0,0591 76,37
Santo Antônio de Pádua 0,0323 0,3970 0,0250 0,0438 0,0021 0,6641 0,1790 0,0406 0,0769 0,0161 0,0027 0,0593 76,10
Itaguaí 0,1645 0,2029 0,0150 0,0591 0,0081 0,3669 0,0643 0,1200 0,0491 0,0211 0,0020 0,0762 76,06
Rio Bonito 0,1112 0,3078 0,0475 0,0532 0,0040 0,4392 0,0927 0,0711 0,0519 0,0172 0,0002 0,0487 75,55
Sapucaia 0,0520 0,5115 0,0327 0,0375 0,0030 0,3870 0,1453 0,0725 0,0956 0,0154 0,0004 0,0712 72,46
Barra Mansa 0,0562 0,3140 0,0327 0,0206 0,0028 0,3761 0,2263 0,0503 0,0921 0,0132 0,0000 0,0472 69,66
Nova Friburgo 0,0672 0,0718 0,0313 0,0628 0,0106 0,0893 0,0120 0,1946 0,0391 0,0188 0,0007 0,1235 67,44
Conceição de Macabu 0,0408 0,5114 0,0048 0,0250 0,0040 0,7173 0,1213 0,0239 0,0795 0,0264 0,0010 0,0265 66,79
Pinheiral 0,0491 0,6028 0,0020 0,0266 0,0057 0,5437 0,1843 0,0367 0,0814 0,0081 0,0000 0,0212 66,24
Japeri 0,0657 0,1664 0,0140 0,0594 0,0081 0,2995 0,0557 0,0825 0,0404 0,0123 0,0050 0,0537 65,68
Cachoeiras de Macacu 0,0543 0,1809 0,0142 0,0423 0,0045 0,3348 0,1523 0,0664 0,0731 0,0089 0,0029 0,0836 64,20
Trajano de Morais 0,0606 0,4550 0,0286 0,0514 0,0014 0,3430 0,0636 0,0646 0,0374 0,0091 0,0051 0,0376 63,41

Anexo 4.1.
Índices de intensidade da atividade agropecuária (Agropec96) do Estado do Rio de Janeiro, por município, em ordem decrescente, e variáveis integrantes desse índice.
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Araruama 0,1161 0,2775 0,0163 0,0420 0,0046 0,4714 0,0612 0,0589 0,0372 0,0222 0,0011 0,0400 63,22
Valença 0,0458 0,4874 0,0256 0,0197 0,0025 0,3778 0,1440 0,0344 0,0551 0,0158 0,0020 0,0362 63,15
Maricá 0,0319 0,1961 0,0275 0,0256 0,0024 0,2909 0,0752 0,0283 0,1827 0,0135 0,0021 0,1523 62,53
Paraíba do Sul 0,0262 0,4264 0,0434 0,0192 0,0024 0,3114 0,1392 0,0275 0,0518 0,0068 0,0023 0,0231 61,89
Magé 0,0393 0,0738 0,0085 0,0650 0,0068 0,2121 0,0327 0,0896 0,0736 0,0118 0,0053 0,1192 60,57
Paracambi 0,0573 0,1548 0,0311 0,0553 0,0032 0,3362 0,1029 0,0473 0,0521 0,0174 0,0000 0,0473 59,87
Casimiro de Abreu 0,0719 0,5480 0,0144 0,0203 0,0032 0,4904 0,0646 0,0322 0,0439 0,0231 0,0012 0,0157 58,58
Santa Maria Madalena 0,0296 0,4804 0,0164 0,0239 0,0017 0,4653 0,0962 0,0277 0,0695 0,0126 0,0032 0,0501 58,58
Rio Claro 0,0415 0,4060 0,0099 0,0275 0,0020 0,3672 0,1380 0,0153 0,1987 0,0055 0,0000 0,0518 58,24
Macaé 0,0496 0,4897 0,0059 0,0195 0,0031 0,6093 0,0652 0,0115 0,0622 0,0265 0,0001 0,0327 55,75
Rio das Ostras 0,0192 0,5213 0,0107 0,0296 0,0044 0,6235 0,0422 0,0142 0,0324 0,0255 0,0003 –0,0081 54,20
Resende 0,0198 0,3497 0,0249 0,0114 0,0024 0,2551 0,1743 0,0372 0,0640 0,0100 0,0014 0,0157 54,12
Paty do Alferes 0,0420 0,1101 0,0283 0,0412 0,0039 0,1502 0,0663 0,0894 0,0349 0,0129 0,0038 0,0339 53,25
Cabo Frio 0,1141 0,2727 0,0089 0,0364 0,0047 0,4356 0,0338 0,0668 0,0343 0,0132 0,0000 0,0427 52,98
Silva Jardim 0,0401 0,2770 0,0163 0,0193 0,0034 0,3858 0,0668 0,0212 0,0385 0,0253 0,0029 0,0209 52,80
Cardoso Moreira 0,0571 0,4091 0,0095 0,0250 0,0014 0,4724 0,1049 0,0278 0,0551 0,0154 0,0001 0,0511 52,47
Areal 0,0130 0,5450 0,0135 0,0237 0,0040 0,3241 0,1068 0,0393 0,0496 0,0004 0,0000 0,0193 48,38
Piraí 0,0429 0,3959 0,0109 0,0192 0,0034 0,3534 0,0828 0,0310 0,0511 0,0214 0,0002 –0,0064 48,26
Quissamã 0,1660 0,2609 0,0152 0,0136 0,0027 0,2528 0,0079 0,0607 0,0102 0,0039 0,0039 0,0195 47,07
Rio das Flores 0,0368 0,4757 0,0033 0,0135 0,0019 0,3130 0,1582 0,0297 0,0503 0,0077 0,0004 0,0177 46,60
Itaboraí 0,0324 0,2204 0,0169 0,0270 0,0035 0,4661 0,0360 0,0247 0,0348 0,0115 0,0006 0,0216 44,73
Volta Redonda 0,0261 0,2296 0,0090 0,0244 0,0048 0,2272 0,0905 0,0423 0,0781 0,0111 0,0000 0,0112 43,90
Comendador Levy Gasparian 0,0115 0,3880 0,0118 0,0172 0,0016 0,2800 0,1028 0,0045 0,0340 0,0246 0,0000 –0,0097 41,66
Saquarema 0,0377 0,2172 0,0116 0,0294 0,0027 0,3771 0,0666 0,0158 0,0412 0,0058 0,0000 0,0266 40,80
Guapimirim 0,0510 0,2009 0,0104 0,0150 0,0034 0,3561 0,0471 0,0125 0,0470 0,0067 0,0010 0,0251 39,98
São Gonçalo 0,0376 0,1709 0,0203 0,0275 0,0014 0,3112 0,1020 0,0364 0,0659 0,0028 0,0000 –0,0466 39,93
Porto Real 0,0184 0,1407 0,0059 0,0134 0,0038 0,1571 0,1405 0,0273 0,0917 0,0049 0,0000 0,0365 39,80
São Pedro da Aldeia 0,0161 0,1828 0,0167 0,0128 0,0024 0,4790 0,0520 0,0207 0,0375 0,0045 0,0000 0,0157 37,70
São João da Barra 0,0713 0,1600 0,0041 0,0225 0,0029 0,2866 0,0391 0,0536 0,0211 0,0102 0,0003 0,0371 36,75
Iguaba Grande 0,0039 0,0703 0,0030 0,0155 0,0019 0,3847 0,0678 0,0033 0,0437 0,0185 0,0000 0,0025 31,67
Armação dos Búzios 0,0023 1,1674 0,0000 0,0038 0,0003 0,1191 0,0000 0,0133 0,0104 0,0014 0,0000 0,0147 29,21
Nova Iguaçu 0,0163 0,0295 0,0086 0,0268 0,0014 0,1029 0,0304 0,0469 0,0388 0,0197 0,0001 0,0590 29,16
Petrópolis 0,0162 0,0463 0,0071 0,0238 0,0052 0,0199 0,0080 0,0412 0,0332 0,0124 0,0007 0,0016 26,90
Itatiaia 0,0053 0,1130 0,0064 0,0091 0,0016 0,1046 0,0671 0,0158 0,0941 0,0062 0,0000 0,0142 26,51
Queimados 0,0162 0,0433 0,0104 0,0239 0,0026 0,1571 0,0346 0,0183 0,0213 0,0093 0,0000 0,0153 26,34
Miguel Pereira 0,0126 0,1271 0,0146 0,0121 0,0012 0,1220 0,0341 0,0069 0,0163 0,0061 0,0002 0,0053 22,75
Duque de Caxias 0,0134 0,0412 0,0075 0,0218 0,0017 0,1241 0,0218 0,0200 0,0221 0,0082 0,0004 0,0169 22,21
Mangaratiba 0,0656 0,0587 0,0039 0,0326 0,0003 0,0698 0,0031 0,0173 0,0026 0,0066 0,0001 0,0098 19,30
Rio de Janeiro 0,0164 0,0166 0,0028 0,0236 0,0031 0,0444 0,0095 0,0333 0,0100 0,0021 0,0001 0,0295 18,24
Mendes 0,0175 0,0685 0,0022 0,0172 0,0016 0,0865 0,0079 0,0028 0,0066 0,0166 0,0001 –0,0071 17,48
Parati 0,0287 0,0212 0,0060 0,0130 0,0005 0,0277 0,0065 0,0150 0,0041 0,0046 0,0024 0,0060 16,45
Angra dos Reis 0,0108 0,0272 0,0052 0,0051 0,0004 0,0185 0,0071 0,0029 0,0028 0,0015 0,0001 0,0014 8,24
Belford roxo 0,0019 0,0120 0,0008 0,0054 0,0010 0,0254 0,0031 0,0069 0,0049 0,0029 0,0000 0,0023 7,20
Niterói 0,0089 0,0063 0,0014 0,0046 0,0008 0,0082 0,0025 0,0039 0,0033 0,0000 0,0000 0,0029 5,99
São João de Meriti 0,0000 0,0000 0,0000 0,0020 0,0000 0,0095 0,0046 0,0026 0,0032 0,0003 0,0000 0,0029 3,41
Arraial do Cabo 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 2,11
Nilópolis 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,06

Município DensLav DensPast DensUtil OcupRural Maquin Densbov leivac ValPrVeg ValPrAnim ValInvest ValFinanc Saldo Agropec96
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HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO 55555

A vulnerabilidade física do ambiente é um

dos elementos utilizados para definir estratégias

de proteção da biodiversidade. Áreas vulneráveis

que abrigam hábitats importantes exigem uma

estratégia que priorize, por exemplo, a revegetação

ou a criação de Unidades de Conservação (UCs).

Tanto no meio rural como no urbano, a unidade

física adotada para gestão e planejamento ambien-

tal é a sub-bacia hidrográfica (Collares, 2000), pela

possibilidade de monitoramento hidrológico, de

planejamento de conservação do solo e de

disciplinamento do uso da terra, devido a sua

relação com o ciclo hidrológico e sua importância

na produção de água, tanto em termos de

qualidade quanto de quantidade. Trata-se de uma

compartimentação do ambiente que condiciona a

captação, o armazenamento e a drenagem da água

levando em conta fatores de relevo, solo, cobertura

da terra e clima.

A vulnerabilidade das sub-bacias hidrográ-

ficas indica o risco de degradação por erosão do

solo e assoreamento do recurso hídrico, risco esse

que pode ser agravado por fatores antropogênicos,

resultando em terras improdutivas e comprome-

timento da qualidade e quantidade dos recursos

hídricos e também na perda de biodiversidade

Fatores tais como variáveis morfométricas (Tei-

xeira; Cruz, 2005; Ribeiro; Salomão, 2003), densidade

de drenagem, amplitude altimétrica (Milani; Canali,

2000), índice de circularidade e declividade média

(Rocha, 1991) são parâmetros de bacias hidro-

gráficas que se relacionam com a vulnerabilidade.

A erosividade (medida pela intensidade e

energia cinética da chuva), a erodibilidade (deter-

minada pelas características físicas, químicas e

morfológicas do solo), a cobertura vegetal e o uso

da terra (por sua maior ou menor proteção do solo),

os declives e comprimentos das encostas, as práticas

de conservação e o manejo do solo (Alvares;

Pimenta, 1998) são componentes da equação

empírica denominada Universal Soil Loss Equation

(USLE) (Wischmeier; Smith, 1978). Juntos, esses

fatores fornecem estimativas da perda do solo por

erosão laminar, que também é um indicador da

vulnerabilidade de sub-bacias.

Outra forma de indicar a vulnerabilidade é pelo

emprego de um modelo de suporte a decisões

utilizando fatores que têm relação de causa e efeito

na vulnerabilidade, tais como variáveis morfométricas,

uso e cobertura da terra e variáveis do modelo USLE.

Um dos modelos mais simples e usuais é a análise

multicriterial (AMC), empregada com o método da

combinação linear de pesos (WLC) (Eastman et al.,

1995). Essa análise processa dados espaciais por meio

da agregação de critérios para gerar variáveis-objetivo,

tais como índices de vulnerabilidade (Mendes; Motizuki,

2001; Fuller et al., 2002; Costa et al., 2003).
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PARÂMETROS FÍSICOS

Os parâmetros morfométricos aqui apresentados

correspondem a uma parte do universo de variáveis

morfométricas para caracterização de bacias hidrográficas.

Uma revisão de variáveis morfométricas pode ser

encontrada em Collares (2000).

A densidade de drenagem (DD) é um indicador da

vulnerabilidade do solo calculado pela razão entre o

comprimento total dos canais de drenagem e a área em

que estão inseridos — no caso, sub-bacias hidrográficas

(Figura 5.1). Valores baixos de densidade de drenagem

podem estar associados a rochas pouco resistentes, solos

muito permeáveis ou relevo suave (Rocha, 1991).

No Estado do Rio de Janeiro a densidade de

drenagem é alta nos Maciços Costeiros e Escarpas Serranas

(Serra do Mar — Planalto da Bocaina e Serra dos Órgãos —

e Mantiqueira Meridional — Planalto de Itatiaia), variando

de 0,025 a 0,031 km/ha. Os Maciços Costeiros apresentam

vertentes íngremes, por vezes rochosas, enquanto nas

Escarpas Serranas as vertentes são muito íngremes, com

desnivelamentos bastante elevados (IBGE, 1983).

Figura 5.1.
Densidade de drenagem (km/ha) das sub-bacias do Estado do Rio de Janeiro.

Embora as unidades apresentem elevada propensão

a processos erosivos, estes não ocorrem de maneira intensa,

devido à preservação da cobertura vegetal. No entanto, a

expansão urbana e o aumento de atividades agropastoris

contribuem para o aumento da vulnerabilidade à erosão

nessas áreas.

Outro fator importante que influencia a densidade

de drenagem é a climatologia local. Massas de ar úmido

provenientes do oceano, que se deslocam em direção

ao continente, ascendem ao encontrarem escarpas ou

montanhas e precipitam-se, gerando chuvas orogênicas,

o que aumenta localmente a vazão de água pluvial.

Esse fator potencializa o efeito da densidade de

drenagem nas regiões supracitadas.

Densidades intermediárias de drenagem ocorrem nas

depressões e alinhamentos de cristas do Paraíba do Sul

(incluindo compartimentos planálticos do leste de Minas),

no noroeste fluminense e nas Colinas e Maciços Costeiros

nas proximidades do litoral (IBGE, 1983).

Regiões com densidades de drenagem baixas podem

ser encontradas na parte litorânea nas regiões norte e

leste do estado, constituída das unidades morfoesculturais
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das Superfícies Aplainadas nas Baixadas Litorâneas,

Planícies Costeiras e Tabuleiros de Bacias Sedimentares,

com sistemas de relevo de degradação. As Superfícies

Aplainadas nas Baixadas Litorâneas apresentam relevos

suaves e uniformes, com colinas amplas, baixas e niveladas

(Dantas et al., 2001). Os Tabuleiros de Bacias Sedimentares

exibem colinas tabulares de topo plano, de amplitude de

relevo muito baixa. As Planícies Costeiras compreendem

um relevo muito suave, predominantemente arenoso.

Em todas essas unidades há predominância de

terrenos sedimentares em que raramente aflora o

substrato rochoso. Isso faz com que a infiltração no

solo e subsolo seja alta, diminuindo a densidade de

drenagem nessas regiões (IBGE, 1983). Essas unidades

apresentam baixo potencial de vulnerabilidade aos

processos erosivos e aos movimentos de massa, devido

a suas declividades pequenas e a seu relevo suave.

O índice de circularidade (IC) indica proximidade

da forma da bacia ao círculo (Figura 5.2). Quanto mais

próxima da forma circular (índice próximo de 1), maior

o perigo de enchentes na bacia.

O perigo de enchentes está relacionado com a

velocidade e sincronia entre os escoamentos de água da

chuva provenientes das cabeceiras. Numa bacia de forma

próxima da circular, os escoamentos convergem em

instantes similares para pontos próximos, aumentando

rapidamente o deflúvio acumulado para o canal principal

e, conseqüentemente, o risco de enchentes.

Em bacias alongadas, o deflúvio ocorre em pontos

distantes, com maior intervalo de tempo para que os

escoamentos alcancem o mesmo ponto do canal

principal. Assim, estes chegam em momentos diferentes,

acumulando menor deflúvio, com vazão conseqüen-

temente menor.

O índice de circularidade é dado pela relação

IC = A/Ac, sendo A a área da bacia em hectares e Ac a

área do círculo de perímetro igual ao da bacia

considerada (Ac = p2/4π).

Figura 5.2.
Índice de circularidade das sub-bacias do Estado do Rio de Janeiro.
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Figura 5.3.
Declividade média (em porcentagem) das sub-bacias do Estado do Rio de Janeiro.

Figura 5.4.
Classes de altitude, segundo o modelo DEM-SRTM (NASA, 2005), no Estado do Rio de Janeiro.



71

CAPÍTULO 5 VULNERABILIDADE DE SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Figura 5.5.
Desvio-padrão da altitude nas sub-bacias do Estado do Rio de Janeiro.

Não se observou associação entre o formato da

bacia e a geomorfologia (Figura 5.2). A forma das bacias

apresentou distribuição heterogênea em quase todas

as formações no Estado do Rio de Janeiro, com exceção

do norte fluminense. Nessa região, em que há depósitos

sedimentares (planícies e tabuleiros), predomina a forma

alongada nas bacias hidrográficas.

A declividade foi derivada do modelo digital de

elevação DEM-SRTM (NASA, 2005), compatível com a

escala 1:100 000 e curvas de nível espaçadas de 40 m.

A declividade média da sub-bacia (DECL) relaciona-se

com a aptidão agrícola e a erosão (Figura 5.3).

As sub-bacias com menor declividade encontram-

se na faixa de elevação de 0 a 50 m (Figura 5.4), em

que ocorrem as maiores intensidades de atividades

agrícolas e ocupação urbana (Figuras 5.12 e 5.14).

O desvio-padrão da altitude (DPALT) na bacia

mede a dispersão da altitude. Bacias com maior

dispersão apresentam maior velocidade hídrica e

maiores graus de declividade, sendo portanto mais

vulneráveis. Geralmente, as sub-bacias com as maiores

variações de altitude estão protegidas por UCs, tais como

o Parque Nacional de Itatiaia, o Parque Nacional dos

Três Picos, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a

Reserva Biológica do Tinguá, o Parque Nacional da Serra

da Bocaina e o Parque Estadual do Desengano (Figura

5.5). Devido ao impedimento natural da declividade,

essas áreas mantiveram grandes remanescentes da

Mata Atlântica, que foram posteriormente protegidos

pelo poder público.
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O escoamento superficial (RUNOFFBH), que

considera a precipitação, indica a contribuição de cada

área na recepção de água de áreas vizinhas e de bacias

a montante, na direção do fluxo hídrico. O parâmetro

indicador da magnitude do escoamento superficial em

uma sub-bacia é o valor máximo em um píxel que se

encontra na foz (Figura 5.6).

No norte fluminense ocorre a maior magnitude de

escoamento superficial, em direção à Lagoa Feia e ao

oceano, na Bacia de Campos. Nessa mesma região ocorre

uma concentração de sedimentos na faixa litorânea,

observada na composição colorida Landsat 5 (Figura 5.7).

A moderada magnitude de escoamento superficial

ocorre nos cordões arenosos, no delta do Paraíba do Sul e

na saída para o manguezal de Guapimirim. Esse

manguezal, ainda preservado, serve como dissipador de

energia ao favorecer a deposição de sedimentos antes

que estes alcancem a Baía de Guanabara. Outra região

de moderada magnitude de escoamento superficial é a

Baía de Sepetiba, onde se observa também alguma

Figura 5.6.
Escoamento superficial (mm/píxel da foz da bacia) nas sub-bacias do Estado do Rio de Janeiro.

suspensão de sedimentos. Outras áreas de maior

magnitude de escoamento superficial apresentam baixa

cobertura vegetal, como o noroeste fluminense e a Bacia

do Paraíba do Sul.

Os componentes da USLE considerados foram o

fator R, que mensura a erosividade, e o fator K, que

mensura a erodibilidade do solo. (A erosividade é uma

medida da contribuição da chuva para a erosão do

solo e a erodibilidade é o grau de fragilidade do solo.)

Os fatores L (comprimento de rampa) e S (classe

de declividade) não foram considerados, mas foram

substituídos pela declividade média e pelo desvio-

padrão de altitude na bacia.

O fator R foi estimado com dados de precipitação

de 18 estações meteorológicas pertencentes ao Instituto

Nacional de Meteorologia (INMET) e de 59 estações

pluviométricas da Agência Nacional de Águas (ANA),

referentes ao período de 1973 a 2000 (ANA, 2003;

Alfonsi et al., 2003). Foi aplicada a expressão R = ∑EI30

= 89,823 ∑(ri
2/P)0,759, recomendada para as condições

Fonte: GeoCoverLandsat (https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid).
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do Estado do Rio de Janeiro (Carvalho Júnior, 1985), onde

EI30 é a média mensal do índice de erosividade (em

MJ×mm/ha×h×mês), r é o total mensal de precipitação

(em mm) e P é o total anual de precipitação (em mm).

A espacialização da erosividade (Figura 5.8) foi

gerada pela interpolação por kriging no software GSTAT

(Pebesma, 1998).

O fator K (figura 5.9) foi obtido por meio de

pesquisa bibliográfica para classes de solo ocorrentes

no Estado do Rio de Janeiro ou similares a estas (Bertoni;

Lombardi Neto, 1985; Galdino et al., 2003; Moreira Sá

et al., 2004; Pimenta, 1998) presentes no Mapa de Solos

do Estado do Rio de Janeiro (Carvalho Filho et al.,

2003a,b).

Figura 5.7.
Composição colorida do Delta do Paraíba do Sul (a esquerda) e da Baía de Sepetiba
(abaixo), RGB 543 Landsat 5, 1990.

Figura 5.8.
Índice de erosividade anual (R), em MJ×mm/ha×h×ano, para o Estado do Rio de Janeiro (valores por
estação pluviométrica e interpolados).
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Figura 5.9.
Erodibilidade do solo (fator K), em ton×h/MJ×mm, no Estado do Rio de Janeiro.

Figura 5.10.
Índice de vulnerabilidade potencial das sub-bacias do Estado do Rio de Janeiro.
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ÍNDICES DE VULNERABILIDADE DE SUB-BACIAS
HIDROGRÁFICAS

O índice de vulnerabilidade de sub-bacias do

Estado do Rio de Janeiro foi calculado por meio da

agregação de critérios sem hierarquização, por não

atribuirmos diferença de importância entre os fatores

DD, IC, DECL, DPALT, RUNOFF, R e K, o que resultou na

média aritmética entre os fatores (x
i
).

Devido às diferentes escalas em que cada fator

foi mensurado, estes foram normalizados para uma

escala contínua (1 byte) que se estende do valor de

menor vulnerabil idade (0) até o de maior

vulnerabilidade (255). A transformação dos valores foi

linear, sendo a proporção de cobertura vegetal o único

fator com relação inversa à vulnerabilidade de sub-

bacias hidrográficas.

Na Tabela 5.1 são apresentados os fatores

envolvidos na análise multicriterial para obter o índice

de vulnerabilidade de sub-bacias. O resultado é

apresentado na Figura 5.10.

A vulnerabilidade potencial é maior nas sub-

bacias das serras da Bocaina, da Mantiqueira e do

Mar. Parte dessas áreas está protegida por UCs. As sub-

bacias de menor vulnerabilidade ocorrem na região

Tabela 5.1.
Fatores utilizados na análise multicriterial para vulnerabilidade de sub-bacias hidrográficas potencial (que exclui os fatores
tarjados, em itálico) e real (que considera todos os fatores listados.

DD: densidade de drenagem; IC: índice de circularidade; DECL: declividade média da sub-bacia; RUNOFFBH: escoamento superficial; COBVEG: cobertura vegetal; AGRIC:
áreas agrícolas; PAST: pastagem; URBAN: áreas urbanas; R: erosividade da chuva; K: erodibilidade do solo.

norte fluminense, em uma parte da região dos Lagos e

na Baixada Fluminense, entre outras (Figura 5.10).

PARÂMETROS ANTRÓPICOS

A determinação da vulnerabilidade real de sub-

bacias hidrográficas considera fatores antrópicos, que

no caso correspondem às proporções do uso ou

cobertura da terra em sub-bacias.

A ausência de cobertura vegetal é um fator crucial

na vulnerabilidade de sub-bacias, principalmente em

áreas críticas, como as de Reservas Legais e de

Preservação Permanente, definidas no Código Florestal

pela Lei 4 771, de 1965. A Figura 5.11 apresenta os

percentuais de fragmentos nas bacias hidrográficas.

Aquelas com até 19,99% de cobertura vegetal (em

vermelho) estão em desconformidade com o Código

Florestal, enquanto as classes com 20% ou mais podem

atender ao cômputo de reserva legal exigido por esse

código na Região Sudeste (não consideradas as áreas

de preservação permanente). As bacias com até 19,99%

de cobertura vegetal são prioritárias em programas de

reflorestamento.

Os parâmetros de uso da terra considerados foram

a proporção de terras para agricultura, pastagem e área

urbana (Figuras 5.12, 5.13 e 5.14, respectivamente).
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A agricultura é um dos principais fatores de

degradação, devido à exposição do solo e a seu manejo,

que pode deixá-lo mais vulnerável à erosão hídrica,

afetando sua estrutura e reduzindo a matéria orgânica

disponível. As áreas com ocorrência de agricultura

(Figura 5.12) distribuem-se na região de Petróleo e Gás

Natural, com predomínio da lavoura de cana-de-açúcar,

olericultura e cultivo de milho na Região Serrana de

Economia Agropecuária, e em Cachoeira de Macacú; e

também olericulturas na região de Silva Jardim, Casimiro

de Abreu e Mangaratiba.

As áreas com pastagens, relativamente menos

impactantes do que as agrícolas, também constituem

fator de vulnerabilidade. Em manejos inadequados e em

áreas inaptas, as pastagens são causa de compactação e

perda da fertilidade do solo, resultando em processos

erosivos como ravinamentos, erosão laminar e até

voçorocamentos. As áreas com pastagens (Figura 5.13)

distribuem-se por todo o Estado do Rio de Janeiro, com

exceção de uma área com predomínio de agricultura

no Município de Campos. Sua maior concentração

ocorre na região noroeste fluminense, na Região dos

Lagos e no vale do Paraíba do Sul.

As áreas urbanas têm impactos potenciais em

bacias hidrográficas e exigem ações corretivas pontuais,

com uma gestão ambiental distinta do escopo rural. A

impermeabilização do solo (que aumenta o risco de

enchentes), a ocupação de áreas com risco de

deslizamento e a disposição de resíduos urbanos e

industriais são alguns dos problemas relacionados com

a vulnerabilidade em bacias hidrográficas urbanas.

As bacias que incluem áreas urbanas (Figura 5.14)

correspondem à região metropolitana do Rio de Janeiro,

às regiões dos Lagos e de Angra, à Bacia de Campos, à

Região Serrana, ao Vale do Paraíba e aos demais

núcleos urbanos distribuídos pelo estado.

Figura 5.11.
Percentuais das áreas de sub-bacias do Estado do Rio de Janeiro com remanescentes florestais obtidos
de mapeamento de cobertura da terra (Fundação SOS Mata Atlântica, 2002).
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Figura 5.12.
Percentuais de áreas com agricultura nas sub-bacias do Estado do Rio de Janeiro, com dados de
mapeamento de uso e cobertura da terra (CIDE, 2000).

Figura 5.13.
Percentuais de áreas com pastagens nas sub-bacias do Estado do Rio de Janeiro, com dados de
mapeamento de uso e cobertura da terra (CIDE, 2000).
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Figura 5.14.
Percentuais de áreas urbanas nas sub-bacias do Estado do Rio de Janeiro, com dados de
mapeamento de uso e cobertura da terra (CIDE, 2000).

Figura 5.15.
Índices de vulnerabilidade real das sub-bacias do Estado do Rio de Janeiro.
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Na Tabela 5.1 são apresentados os fatores

envolvidos na análise multicriterial para determinação

do índice de vulnerabilidade real de sub-bacias.

A vulnerabilidade real é maior nas sub-bacias que

predominam no noroeste fluminense (Figura 5.15), a

região mais carente do estado, com degradação de

pastagens, economia estagnada e evasão rural. As sub-

bacias das serras da Mantiqueira, do Mar e da Bocaina

mantêm vulnerabilidade elevada, apesar da proteção

da vegetação. As sub-bacias com os menores valores

de vulnerabilidade real ocorrem predominantemente

na região norte do estado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia empregada permitiu identificar

áreas que devem merecer especial atenção por serem

mais vulneráveis aos processos erosivos, com uma

abordagem por sub-bacias hidrográficas

(compartimentos naturais da paisagem). Essas áreas

mais vulneráveis podem ser utilizadas para orientar

ações de conservação a serem implementadas no

Estado do Rio de Janeiro, conjuntamente com outros

indicadores ambientais, socioeconômicos e políticos,

para a definição de estratégias e ações para

recuperação e conservação da Floresta Atlântica.
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Há milênios, o fogo vem sendo usado pelo

homem com diversos propósitos, tanto para

aquecimento quanto para a transformação de

materiais, o que inclui desde a preparação de

alimentos até a aplicação a diversas fases de

preparo e utilização do solo, seja no desma-

tamento e limpeza de terrenos para plantio ou

na revitalização de pastagens (Piromal et al.,

2005). Desde o período pré-histórico o fogo é

um dos principais agentes modeladores da

paisagem, papel que vem se ampliando por dois

motivos principais: por atingir áreas cada vez

maiores e por favorecer a regeneração de uma

vegetação composta de espécies ao mesmo

tempo propagadoras do fogo e a ele resistentes,

o que incrementa temporalmente sua ocorrência.

Dessa forma, estabelece-se uma retroali-

mentação positiva na ocorrência e distribuição

do fogo, ou seja, a cada ano os incêndios e

queimadas atingem áreas cada vez maiores e

sua freqüência aumenta (Cochrane, 2003;

Nepstad et al., 1999). Com as mudanças climá-

ticas, que causam aumento na temperatura e

má distribuição das chuvas, os mecanismos que

deflagram as grandes queimadas e incêndios

podem ser potencializados1 (Flannigan et al.,

2000).

O fogo influencia o clima tanto de forma

local quanto regional e mundial, interferindo em

diferentes aspectos ligados às mudanças globais.

Kenny Tanizaki-Fonseca

Cláudio Belmonte de Athayde Bohrer

CAPÍTULO 6

O FOGO COMO FATOR DE DEGRADAÇÃO
DE ECOSSISTEMAS DE MATA ATLÂNTICA
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 66666

Dentre os principais aspectos associados

ao fogo e às queimadas figuram os

seguintes:

• liberam grande quantidade de gás carbônico

e partículas na atmosfera;

• degradam ecossistemas, provocando perda de

biodiversidade;

• alteram funcionalidades hidrológicas;

• destroem grandes quantidades de produtos

dos ecossistemas que poderiam ser utilizados

por comunidades locais;

• alteram o albedo da terra;

• expõem o solo a processos de lixiviação e

erosão;

• constituem risco à saúde humana;

• afetam a segurança de rodovias;

• interrompem linhas de transmissão elétrica.

1 Queimadas são fogos propositais ateados a áreas que se deseja
queimar. As queimadas devem ser controladas por quem as está
manejando, além de serem realizadas de acordo com a legislação
relativa ao uso do fogo (Portaria IBAMA 231/88, de 8/8/1988,
que regulamenta o Código Florestal Brasileiro e estabelece
regulamentações estaduais), devendo também contar com
mecanismos de controle e prevenção à evasão do fogo para além
do local a ser intencionalmente queimado. Os incêndios, por sua
vez, são fogos que escaparam ao controle e atingiram áreas
indesejadas.
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Apesar de degradarem os ecossistemas e

contribuírem para a perda de recursos naturais e da

qualidade de vida, as queimadas e os incêndios são cada

vez mais freqüentes e têm, em sua grande maioria, origem

associada às atividades antrópicas, muitas delas ilegais.

Muitos proprietários rurais sofrem economicamente com

a ocorrência de fogo acidental, com perda de cercas,

madeiras comerciais, lavouras ou mesmo animais, bem

como com os custos de prevenção do fogo em áreas

indesejadas (Nepstad et al., 1999; Tanizaki, 1998; Tanizaki;

Pennafirme, 1998; Tanizaki; Moulton, 2000).

Estudos com base em levantamentos multies-

calares e multidisciplinares empreendidos na Indonésia

(Dennis et al., 2005) apontam diversas causas diretas e

indiretas para a ocorrência do fogo, algumas das quais

são aplicáveis à realidade do Estado do Rio de Janeiro:

• utilização como ferramenta de limpeza do solo;

• fogo acidental ou de escape;

• uso como arma de coação em disputas de terra ou

intrigas entre proprietários;

• utilização como ferramenta de extração de produtos

(Figura 6.1).

As causas indiretas apontadas foram:

• falta de incentivos a indivíduos, comunidades ou

empresas privadas para que combatam o fogo indesejável

em terras que não lhes pertencem, em terras de não

possuam direito de posse ou em locais em que não

manejem o solo com senso de responsabilidade;

• utilização do fogo em áreas em que o uso do solo

ou de recursos é disputado entre vários atores da

sociedade e é contrário ao uso designado pelas

autoridades responsáveis;

• uso do fogo onde existem múltiplos usos prescritos

por diferentes agências governamentais de forma

não-coordenada, em diferentes níveis administrativos;

• sistema legal incapaz de solucionar disputas sobre

o uso ou a posse da terra;

• posse informal da terra, com ocupação e conversão

de áreas de florestas;

• fogos recorrentes, aumentando a suscetibilidade do

local a novas incidências;

• drenagem de áreas alagadas, rebaixando o lençol

freático e facilitando o acesso;

• retorno financeiro elevado na conversão de florestas

nativas em áreas de cultura agrícola ou florestal (tais

como café ou eucalipto, respectivamente) por

pequenos proprietários ou grandes corporações;

• uso do fogo sem orientação técnica e/ou sem

autorização legal;

• falta de planos ou utilização de planos inadequados

de combate ao fogo em florestas nativas ou plantios

florestais;

• falta de assistência técnica para o uso do fogo no

manejo de terras em assentamentos governamentais;

• falta de capacidade institucional, de recursos e de

vontade política em monitorar e mitigar as causas

de invasões ou outras atividades ilegais em áreas

protegidas ou de interesse ecológico.

De modo geral, a ocorrência do fogo envolve um

complexo de fatores diretos e indiretos. Somente por

meio de estudos regionalizados torna-se possível

identificar causas mais específicas relacionadas à

ocorrência de fogo em determinada região.

Frente às mudanças globais, é importante que

nas atividades de manejo do solo se reduza a incidência

do fogo não controlado, para que sejam preservados

os grandes estoques de carbono e outros serviços

ambientais das florestas e para viabilizar a sucessão

secundária de reflorestamentos e vegetações naturais

que se encontrem em fase inicial de desenvolvimento.

Figura 6.1.
Madeira extraída de floresta nativa após queimada.
Município de Nova Friburgo, RJ, setembro de 2004.

Foto: Kenny Tanizaki-Fonseca
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Atualmente dispõe-se de diversos mecanismos para

monitoramento da atividade do fogo, tanto em escala

continental quanto global. O sensoriamento remoto é

a principal ferramenta de detecção de focos de calor,

intimamente associados à ocorrência de queimadas e

incêndios florestais (Justino; Andrade, 1998).

As queimadas são deflagradas principalmente por

fatores como clima, condições da vegetação e atividade

humana. A intensidade e o sucesso do fogo podem

depender ainda de vários outros fatores, como o tipo e

a disponibilidade de combustível, a topografia, as

influências meteorológicas e as características de

distúrbios anteriores (Flanningan et al., 2000).

Em diferentes países, foram desenvolvidos

mecanismos legais para coibir e regular essa prática

em escala nacional e internacional. No Brasil, podemos

citar, dentre esses mecanismos, a legislação ambiental,

incluindo resoluções do Conselho Nacional do Meio

Ambiente (Conama) e instruções normativas do Instituto

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (Ibama)1, e ainda os documentos do Painel

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Com o objetivo de avaliar o impacto do fogo sobre

as florestas remanescentes de Mata Atlântica e demais

tipos de vegetação no Estado do Rio de Janeiro, foram

obtidos, junto ao Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais (INPE), dados de focos de calor detectados

por sensoriamento remoto no período de 2000 a 2006,

tanto na escala desse estado quanto do Brasil e da

América do Sul. Tais dados compreendem cerca de 10

sensores orbitais, com horários e resoluções espaciais

diversas. Procedeu-se a uma primeira avaliação para

selecionar quais dos sensores seriam os mais

adequados para a análise dessa atividade (Tabela 6.1).

O sensor do satélite NOAA 12 foi selecionado como o

mais apropriado, por oferecer maior número de

detecções e estar operando desde 2000. O sensor

MODIS também foi selecionado por seu elevado número

de detecções, comparável ao do NOAA 12 e muito

superior ao dos demais sensores.

1 Uma listagem da legislação brasileira referente a queimadas e incêndios
florestais pode ser encontrada em http://www.cptec.inpe.br/queimadas/
links.html.

Tabela 6.1.
Ocorrência de focos de calor detectados por satélite no Estado
do Rio de Janeiro de 2000 a 2006 (horários de imageamento:
D, período diurno; M, manhã; T, tarde; N, noite).

Satélite Ocorrências de focos de calor

AQUA677

GOES 08 4

GOES 12 84

MODIS 01D 1 727

NOAA 12 1 737

NOAA 12D 14

NOAA 12T 2

NOAA 15 43

NOAA 15D 94

NOAA 16 5

NOAA 16N 229

NOAA 17 1

NOAA 18 12

NOAA 18D 4

TERRA 231

O satélite NOAA 12 permite detectar queimadas

com dimensões superiores a 30 m ´ 0,5 m (Selhorst;

Brown, 2003), enquanto para satélites geoestacionários

as dimensões mínimas devem ser o dobro destas.

Entretanto, pelo fato de um píxel do sensor do NOAA

12 cobrir uma área maior que 1 km × 1 km, podendo

abranger até 5 km × 4 km nos demais sensores, a área

em que se identifica atividade de fogo pode ser

superestimada. Segundo o INPE, a incerteza da

localização dos focos é de 400 m em média, com desvio-

padrão de 3 km. Por isso, os dados obtidos devem ser

interpretados como reveladores de atividade, mas não

de extensão, e a área de cobertura vegetal em que há

ocorrência de fogo deve conseqüentemente ser

interpretada com restrições (INPE, 2007). Em muitos

casos, as queimadas deixam de ser detectadas devido

à interferência de nuvens, ou pela curta duração do

fogo (que pode ocorrer entre os horários de detecção),

por incidência em encostas não imageadas (sombras)

ou mesmo por ocorrência no interior da mata

(serrapilheira, Figura 6.2), sem que o dossel seja afetado.

Dessa forma, utilizando-se um único satélite (NOAA 12)

podem ser obtidas informações uniformes e mais
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coerentes sobre a atividade espaço-temporal do fogo

para subsidiar ações de combate e prevenção. Para os

períodos posteriores a 2004, o sensor MODIS também

poderá ser utilizado, desde que sua sensibilidade seja

avaliada, para complementar as informações obtidas

com o sensor NOAA 12.

De 2000 a 2006, o número de focos de calor

detectados a cada ano no Brasil variou em até 43%

em torno da média (Tabela 6.2). O ano com menor

número de ocorrências foi 2000; os de maior ocorrência

foram 2002 e 2004, com mais de 230 000 focos de

calor cada um. No Estado do Rio de Janeiro, os valores

encontrados variaram em até 53% em torno da média,

com anos de ocorrência mais intensa (com mais de

300 detecções) e outros com poucas detecções (de 116

a 158 em 2000, 2004 e 2005). O total de detecções no

estado perfez menos de 0,3% do total no Brasil.

Constatam-se variações significativas quando se

comparam os dados do satélite NOAA 12 referentes ao

Estado do Rio de Janeiro com os obtidos de todos os

outros sensores. Houve aumento significativo de

detecções no período de 2000 a 2006, explicado pelo

aumento no número de satélites que passaram a coletar

informações. Até setembro de 2002, praticamente só

se dispunha de dados do NOAA 12. Em 2003, os

satélites AQUA, GOES 12, NOAA 16 e TERRA entraram

em operação; em 2004 o MODIS entrou em atividade e

o GOES 8 deixou de operar. Em 2005, os sensores NOAA

15, 17 e 18 começaram a operar e, em 2006, o NOAA

18. Essa diferença no período de atividade entre os

diferentes satélites corrobora a opção de se utilizar

apenas um deles para comparação da atividade do

fogo em determinado período de análise (no presente

estudo, de 2000 a 2006), sendo o NOAA 12 o que

proporcionou maior cobertura dos focos de calor, pois

permaneceu em operação contínua durante todo o

período coberto por este estudo (INPE, 2007).

Tabela 6.2.
Focos de calor no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil e na América do Sul, de 2000 a 2006. (Satélite NOAA 12: 21 h 00 min GMT.)

2000 116 116 102 841 0,11% 135 248 76%

2001 307 307 143 604 0,21% 203 413 71%

2002 366 557 232 021 0,16% 318 749 73%

2003 313 601 212 977 0,15% 294 412 72%

2004 158 1406 236 821 0,07% 325 989 73%

2005 154 807 226 252 0,07% 289 987 78%

2006 323 1 070 117 727 0,27% 173 182 68%

Total 1 737 4 864 1 272 243 0,14% 1 740 980 73%

Média 248 695 181 749 – 248 711 –

Focos na América do Sul

Ano Todos os
satélites

NOAA 12

*Parcela estimada do Estado do Rio de Janeiro em relação ao Brasil, segundo dados do satélite NOAA 12.
**Parcela estimada do Brasil em relação à América do Sul, segundo dados do satélite NOAA 12.
Fonte: INPE.

Focos no BrasilFocos no Rio de Janeiro

NOAA 12 NOAA 12RJ* BRASIL**

Figura 6.2.
Queimada de chão, dificilmente detectada por satélites,
embora de impacto significativamente danoso às espécies e
à estrutura da floresta. Nova Friburgo, RJ, agosto de 1998.

Foto: Kenny Tanizaki-Fonseca
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Evolução da atividade do fogo no Estado do Rio de Janeiro
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Figura 6.3.
Evolução sazonal de focos de calor detectados pelo satélite NOAA 12 no Estado do Rio de Janeiro de 2000 a 2006.

No Brasil, a atividade do fogo é sazonal, alcançando

seu máximo nos meses mais secos (de junho/julho a

outubro/novembro na maior parte do país) e respondendo

também às variações climáticas interanuais, com máximas

superiores a 300 000 focos anuais. No Estado do Rio de

Janeiro, as variações interanuais são grandes e os meses

de maior ocorrência são os de julho a outubro, com picos

de atividade em agosto e outubro na maioria dos anos,

provavelmente em função de variações na precipitação

(Figura 6.3).

As regiões do Brasil em que mais ocorrem queimadas

são o Centro-Oeste e a região do arco de desflorestamento

da Amazônia, onde a atividade está intimamente ligada

aos processos de desmatamento e uso do solo. No Cerrado

ocorrem queimadas naturais, devidas ao tipo de vegetação

e aos raios freqüentes, embora a atividade humana seja

atualmente um aspecto predominante na degradação

desse bioma, aumentando inclusive a freqüência do fogo.

A base de dados do INPE descreve o tipo de cobertura

vegetal segundo o mapa de vegetação do Projeto

Radambrasil. No entanto, a escala utilizada (1:1 000 000)

Fonte: INPE.

não permite grande detalhamento das informações,

tornando a identificação de áreas passível de erros quando

aplicada a trabalhos que requeiram escalas de maior

detalhe. Parte desses erros pode ser também atribuída à

incerteza na localização geográfica dos focos de calor

detectados. Para fins de comparação, procedeu-se a um

cruzamento da freqüência desses focos, por tipo de uso

do solo, segundo a base do INPE e a base estadual GEROE

(CIDE, 2001) (Tabela 6.3).

A base de dados do INPE não discrimina várias

classes de cobertura, tais como vegetação secundária

e pastagens, sujeitas a formas de manejo que favorecem

a ocorrência de fogo. Considerando-se o uso do solo

segundo a base estadual (GEROE), constata-se que as

áreas mais atingidas pelo fogo são as pastagens, as

áreas agrícolas e, em menor escala, as florestas

secundárias e nativas. Isso está em conformidade com

estudos anteriores, que utilizaram verificações em

campo e revelaram o mesmo comportamento no

período 1990-1995 nos municípios de Nova Friburgo e

Sumidouro (Tanizaki; Moulton, 2000).
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Tabela 6.3.
Ocorrência de focos de calor detectados pelo sensor NOAA 12, por tipo de cobertura do solo, segundo os bancos de dados
INPE–Radambrasil e GEROE, no Estado do Rio de Janeiro, no período 2000-2006.

Tais achados mostram que a atividade do fogo

não está associada somente aos processos de uso e

manejo do solo nas áreas produtivas (áreas agrícolas

e pastagens; Figura 6.4), mas também aos processos

de desmatamento e degradação de remanescentes

florestais (vegetação secundária e florestas nativas;

Figura 6.5). Observações em campo no Município de

Trajano de Morais indicaram que áreas desmatadas

detectadas em imagens de satélite pela Fundação SOS

Mata Atlântica e INPE (2002) haviam sido convertidas

em pastagens e plantações de café, com evidentes

sinais de uso do fogo. Da mesma forma, florestas nativas

queimadas são manejadas de forma a não restarem

evidências do preparo intencional a que foram

submetidas para transformação em pastagens. Seus

proprietários recorrem ao expediente de deixar as

grandes árvores mortas em pé e trabalhar em dias e

horários selecionados de modo que uma eventual

fiscalização não perceba a atividade (Figura 6.6). Essa

prática, que se pode denominar “desmatamento críptico”

(Nepstad et al., 1999; Silva et al., 2005), contribui para o

processo de degradação que a Mata Atlântica vem

sofrendo de forma sistemática, uma vez que dificulta

evidenciar as causas (e causadores) do fogo em áreas

florestais remotas.

A distribuição dos focos de calor em regiões

fitoecológicas (Tabela 6.4) indica a ocorrência de maior

número de queimadas nas áreas de domínio da Floresta

Estacional, possivelmente por serem mais suscetíveis devido

a um período mais extenso de seca (junho a outubro) e,

Afloramento rochoso

Área agrícola

Área inundável

Área não classificada

Área urbana

Área urbana, alta intensidade

Área urbana, baixa intensidade

Área urbana, média intensidade

Campo/pastagem

Encosta degradada

Estepe Arbórea

Floresta Estacional

Floresta Ombrófila

Grandes construções

Mangue

Reflorestamento

Restinga

Rios, lagos e lagoas

Solo exposto

Várzea

Vegetação secundária

Total

Classes de cobertura (GEROE)

2

166

6

26

11

471

38

25

5

1

22

1

1

129

904

Floresta
Estacional

4

7

34

2

4

1

8

60

Água

10

18

6

2

1

9

2

175

3

12

76

1

3

4

2

2

2

120

448

Floresta
Ombrófila

12

370

44

32

17

1

17

2

732

8

2

50

107

1

3

10

2

38

4

6

278

1 735

Total

1

1

2

Formações
Pioneiras

180

28

4

12

1

13

2

240

Não-floresta

2

7

1

40

5

2

1

1

1

21

81

Indeterminada

Classes de cobertura (INPE-Radambrasil)

Fontes: INPE (2007) e GEROE.
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Figura 6.4.
Desmatamento após uso do fogo para conversão de área de
floresta em área agrícola. Nova Friburgo, RJ, agosto de 1998. Figura 6.5.

Floresta nativa atingida por fogo em área de difícil acesso,
condição que impõe entraves tanto ao uso do solo quanto
ao combate a incêndios. Nova Friburgo, RJ, agosto de 2004.

conseqüentemente, de deficiência hídrica (acima de 3-4

meses por ano), o que aumenta a fragilidade das florestas

nesse período. Nessa região são comuns os períodos com

mais de 30 dias consecutivos sem chuva, os quais podem

se estender por mais de 120 dias. Essas condições são

propícias à ocorrência de grandes incêndios florestais,

tornando necessário um maior controle do uso do fogo,

principalmente nos períodos de seca prolongada. Os dados

revelam que as regiões da Floresta Densa e da Floresta

Estacional são as mais atingidas em números absolutos,

embora nelas a densidade de focos seja menor que na

região de Savana e similar à região de Formações Pioneiras.

Como revela a Figura 6.7, as localizações dos focos

de calor detectados pelos sensores MODIS e NOAA 12

no período 2004-2006 não são coincidentes, indicando

que os dois sensores não estão imageando as mesmas

ocorrências e podem ser considerados complementares.

O número total de detecções do sensor MODIS foi quase

três vezes maior que o do NOAA 12 durante o mesmo

período. Essa discrepância pode ser explicada por

diferenças no horário de imageamento, pela

sensibilidade dos sensores e pela resolução temporal

dos satélites, sendo recomendados estudos de campo

para melhor mapeamento das ocorrências. Muitos dos

pontos que distam menos de 2 km entre si podem na

realidade estar indicando uma mesma ocorrência,

sendo também comum que uma área queime diversas

vezes em um período de 4 a 5 anos.

Figura 6.6.
Floresta queimada e transformada em pastagem
(desmatamento críptico). Nova Friburgo, RJ, agosto de 1998.

Foto: Kenny Tanizaki-Fonseca

Foto: Kenny Tanizaki-Fonseca

Foto: Kenny Tanizaki-Fonseca
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A análise da ocorrência dos focos de calor por

Unidade Geomorfológica do estado (Tabela 6.5) aponta

o Vale do Paraíba do Sul como a região com maior

número absoluto de focos, com quase o dobro dos

ocorridos na segunda região mais afetada. A grande

extensão de pastagens, o predomínio da Floresta

Estacional no Vale do Paraíba do Sul e a ocorrência de

períodos prolongados de deficiência hídrica são fatores

de grande influência na composição do número

ocorrências de fogo nessa região. As regiões de

Tabuleiros Costeiros e Planícies Costeiras tiveram valores

de densidade de focos de calor elevadas, relacionadas

à grande atividade agrícola com uso do fogo para o

manejo da cana-de-açúcar.

Figura 6.7.
Distribuição (sobre a base de uso do solo do GEROE) dos focos de calor detectados pelos sensores MODIS e
NOAA 12 na Região Serrana de Economia Diversificada do Estado do Rio de Janeiro no período 2004-2006.

Tabela 6.4.
Ocorrência de focos de calor detectados pelo sensor NOAA 12, por região fitoecológica, no Estado do Rio de Janeiro no
período 2000-2006.

Regiões fitoecológicas Área (ha) Focos de calor
Porcentagens

por região
Médias de focos

(× 10–3/ha)

Floresta Estacional Semidecidual

Floresta Ombrófila Densa

Floresta Ombrófila Mista

Formações Pioneiras

Região da Savana

Estepe

Não classificada

Total

2 058 100

1 814 000

13 200

385 200

20 100

6 800

74 600

4 372 000

880

665

0

164

13

0

0

1 722

51%

39%

0%

10%

1%

0%

0%

–

0,43

0,37

0

0,43

0,65

0

0

0,39
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Tabela 6.5.
Focos de calor detectados pelo sensor NOAA 12, por Unidade Geomorfológica do Estado do Rio de Janeiro no período
2000-2006.

Colinas e Maciços Costeiros
Escarpas e Reversos da Serra do Mar
Mantiqueira Meridional
Mantiqueira Setentrional
Planícies Costeiras
Tabuleiros Costeiros
Vale do Paraíba do Sul
Total

231
311
12
19

378
80

703
1 734

Focos de calor

797 983,2
1 167 476,8

62 394,9
77 336,4

680 469,4
117 803,8

1 438 155,0
4 341 923,5*

Área da
unidade (ha)

Médias de focos
(× 10–3/ha)

0,29
0,27
0,19
0,25
0,56
0,68
0,49
0,40

Unidades Geomorfológicas

*Área total acrescida de 304 ha da região centro-sul mineira. Tal acréscimo não foi analisado neste estudo devido a sua pequena dimensão.

Tabela 6.6.
Ocorrência de focos de calor detectados pelo sensor NOAA 12, por região socioeconômica do Estado do Rio de Janeiro no
período 2000-2006.

Região de Petróleo e Gás Natural
Região Urbano-Industrial
Região Turística dos Lagos Fluminenses
Região Serrana de Economia Diversificada
Região Turística da Costa Verde
Região Industrial do Médio Paraíba
Região Turístico-Cultural do Médio Paraíba
Região Serrana de Economia Diversificada
Região Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana
Total

493
130
81

205
5

224
241
140
215

1 734

Focos de calor

888 921,3
637 138,5
331 464,1
363 971,4
211 500,4
440 347,6
372 745,1
437 158,1
691 470,4

4 375 020,9

Área da
região (ha)

Médias de focos
(× 10–3/ha)

0,55
0,20
0,24
0,56
0,02
0,51
0,65
0,32
0,31
0,40

Regiões socioeconômicas

*Área total acrescida de 304 ha da região centro-sul mineira. Tal acréscimo não foi analisado neste estudo devido a sua pequena dimensão.

A análise dos focos de calor por região socio-

econômica revelou que o número de ocorrências foi maior

na Região de Petróleo e Gás Natural. Um fator que contribui

com o elevado número de focos nessa região é o intenso

uso do solo, em particular na cultura da cana-de-açúcar,

em que o fogo é utilizado como ferramenta de manejo na

época da colheita. Em segundo lugar vêm as regiões do

Vale do Paraíba do Sul (Agropecuária dos Rios Pomba,

Muriaé e Itabapoana, Industrial do Médio Paraíba, Serrana

de Economia Diversificada e Turístico-Cultural do Médio

Paraíba), que, somadas, ficam em primeiro lugar. Nessas

áreas é freqüente o uso do fogo como ferramenta para

manejo do solo, seja na supressão da vegetação inicial

ou no preparo de terrenos para novos ciclos de plantio ou

de pastagens. Nesse processo são suprimidas, intencional-

mente ou não, áreas florestais nativas, que são convertidas

em áreas passíveis de manejo convencional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ocorrência de fogo no Estado do Rio de Janeiro,

assim como na maioria das áreas tropicais, é sazonal,

com maior atividade nos meses de inverno e com alta

variabilidade interanual. Essa ocorrência promove a

degradação das florestas nativas e em regeneração,

afetando a qualidade do ar e alterando o clima local. Torna-

se necessário monitorar e fiscalizar as áreas que se

encontrem sob pressão de queimadas e incêndios

florestais, de modo a permitir uma redução nas emissões

de gases de efeito-estufa e para preservar e recuperar

importantes serviços ambientais que os ecossistemas

naturais proporcionam à sociedade.

As regiões socioeconômicas de Petróleo e Gás

Natural, Serrana de Economia Diversificada, Urbano-

Industrial e Turístico-Cultural do Médio Paraíba devem

*
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receber prioridade nas ações de controle do uso do fogo,

levando-se em consideração as leis que exigem notificação

prévia e grupos de controle. Essas regiões concentram

numerosos fragmentos florestais nativos e em regeneração

que devem ser preservados das ações degradadoras

associadas às atividades produtivas e à expansão urbana.

Fomentar a implantação de políticas públicas junto

aos produtores rurais e fiscalizar as atividades da população

são medidas que podem auxiliar o controle da atividade

do fogo. Tais procedimentos poderiam ser implementados

com a fiscalização dos focos de calor detectados e com a

exigência de que os produtores notifiquem com

antecedência o uso do fogo aos órgãos responsáveis.

O monitoramento por sensoriamento remoto é uma

importante ferramenta para a avaliação do impacto do

fogo sobre os ecossistemas naturais, sendo necessários

estudos para uma utilização mais proveitosa dos dados

obtidos pelos diferentes sensores nas ações de previsão e

combate a queimadas e incêndios.

Análises interdisciplinares que integrem as condi-

cionantes ecológicas do fogo e estudos sócio-econômicos

podem, com o apoio de geotecnologias, auxiliar a identificar

as causas diretas e indiretas da ocorrência e propagação

do fogo. Ao mesmo tempo, tais tecnologias podem alertar

sobre períodos de estiagem, de modo a levar, através de

campanhas de alerta à população, a um conjunto de ações

de prevenção ao uso do fogo, evitando incêndios florestais

e degradação da qualidade do ar.

É necessária uma legislação mais rigorosa relativa

às áreas atingidas pelo fogo, com o objetivo de evitar que

a queimada ilegal seja utilizada para a conversão de

florestas em áreas produtivas. Entretanto, algumas práticas

que utilizam o fogo como ferramenta de limpeza e preparo

do solo (coivara e queimadas com aceiro) devem ser

permitidas desde que realizadas com todas as condições

preconizadas para controle do fogo, incluindo licencia-

mento, grupo de controle a eventuais escapes para áreas

não desejadas, utilização de aceiros e definição de horários

da queimada.

Os resultados deste trabalho, por indicarem as

regiões e épocas de maior incidência de focos de calor,

podem ser utilizados para subsidiar a elaboração de

uma política estadual de monitoramento e controle de

queimadas e incêndios florestais que, aliada a ações

de educação ambiental e extensão rural, promova uma

redução significativa na ocorrência de eventos deletérios

resultantes do uso inadequado do fogo.

REFERÊNCIAS

CIDE - Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro -
Índice de Qualidade dos Municípios: Verde (IQM-Verde). Rio de Janeiro:
CIDE, 2001.

COCHRANE, M.A. Fire science for rainforests. Nature, v. 421, p. 913-
919, 2003.

DENNIS, R.A.; MAYER, J.; APPLEGATE, G.; CHOKKALINGAM, U.; COLFER,
C.J.P.; KURNIAWAN, I.; LACHOWSKI, H.; MAUS, P.; PERMANA, R.P.;
RUCHIAT, Y.; STOLLE, F.; SUYANTO; TOMICH, T.P. Fire, people and pixels:
linking social science and remote sensing to understand underlying
causes and impacts of fires in Indonesia. Human Ecology, v. 33, n. 4,
p. 465-504, 2005.

FLANNIGAN, M.D.; STOCKS, B.J.; WOTTON, B.M. Climate change and forest
fires. The Science of the Total Environment, v. 262, p. 221-229, 2000.

Fundação SOS Mata Atlântica; INPE - Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais. Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica:
período 1995-2000. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica, 2002.

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O monitoramento
de queimadas em tempo quase-real do INPE. 2007. Disponível em:
<http://sigma.cptec.inpe.br/produto/queimadas/queimadas/
perguntas.html>. Acesso em: 20 dez. 2007.

JUSTINO, F.B.; ANDRADE, K.M.. Programa de monitoramento de
queimadas e prevenção de controle de incêndios florestais no arco
do desflorestamento na Amazônia (Proarco). p. 647-653. 1998.
Disponível em: <http://mtc-m15.sid.inpe.br/col/cptec.inpe.br/walmeida/
2003/09.03.09.40/doc Justino_Programa%20de%20 monitoramento.
pdf>. Acesso em: 30 nov. 2007.

NEPSTAD, D.; MOREIRA, A.; ALENCAR, A.A. A floresta em chamas: origens,
impactos e prevenção de fogo na Amazônia. Programa Piloto para
a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. Brasília: MMA, 1999.

PIROMAL, R.A.S.; RIVERA-LOMBARDI, R.J.; SHIMABUKURO, Y.E.;
FORMAGGIO, A.R.; KRUG, T. Avaliação do desempenho do algoritmo
do produto MOD14 na detecção de queimadas no norte do estado
do Mato Grosso. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO,
12., 2005, Goiânia. Anais... São José do Campos: INPE, 2005. p. 3317-3324.

SELHORST, D.; BROWN, I.F. Queimadas na Amazônia sul-ocidental,
estado do Acre, Brasil: comparação entre produtos de satélite (GOES-
8 e NOAA-12) e observações de campo. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
SENSORIAMENTO REMOTO, 11., 2003, Belo Horizonte. Anais... São
José dos Campos: INPE, 2003. p. 517-524.

SILVA, J.M.C.; RYLANDS, A.B.; FONSECA, G.A.B. O destino das áreas de
endemismo da Amazônia. Megadiversidade, v. 1, p. 124-131, 2005.

TANIZAKI, K. Fire impacts on rural people and Atlantic Coastal Forest
fragments in Rio de Janeiro - Brazil. In: SATHLA - SUSTAINABLE
AGRICULTURE IN TROPICAL HIGHLAND WITH SPECIAL REFERENCE
FOR LATIN AMERICA. Proceedings... Rio de Janeiro: SATHLA, 1998.

TANIZAKI, K.; MOULTON, T. A fragmentação do Mata Atlântica no Estado
do Rio de Janeiro e a perda de biodiversidade. In: BERGALLO, H.G.; ROCHA,
C.F.D.; ALVES, M.; VAN SLUYS, M. (Orgs.). Workshop sobre a fauna ameaçada
do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2000. p. 23-35.

TANIZAKI, K; PENNAFIRME, R. Aspectos ecológicos e sócio-econômicos
associados à ocorrência de queimadas em florestas de Mata Atlântica
do Rio de Janeiro. In: SIMPÓSIO DE ECOSSISTEMAS BRASILEIROS,
1998, Águas de Lindóia. Anais..., 1998. p. 192-199.

.



91

CAPÍTULO 7 DISTRIBUIÇÃO DOS REMANESCENTES VEGETAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O Estado do Rio de Janeiro apresenta

remanescentes florestais em apenas 20,33% de

sua área originalmente coberta por Mata Atlântica

e vegetação de restinga e mangue (Fundação SOS

Mata Atlântica; INPE, 2002). Esses remanescentes

se encontram distribuídos na paisagem de forma

dispersa e fragmentada (Figura 7.1).

O mapeamento dos remanescentes da

vegetação natural no estado (Fundação SOS Mata

Atlântica; INPE, 2002) permitiu delimitar 10 636

fragmentos de vegetação, cujos tamanhos variam

de 10 a 93 443 ha. Analisando-se a distribuição dos

fragmentos por classe de área (Tabela 7.1) observa-

se que, devido à escala utilizada no mapeamento,

muitos fragmentos figuravam como contínuos,

embora estivessem cortados por rodovias. Por essa

razão, os fragmentos originalmente delimitados

(Fundação SOS Mata Atlântica; INPE, 2002) foram,

para esta análise, segmentados segundo o traçado

das rodovias pavimentadas do Estado do Rio de

Janeiro.

Um número expressivo de fragmentos tem

extensão de até 100 ha. Sua área conjunta perfaz

20% da área total de vegetação do estado.

Esses fragmentos encontram-se distribuídos

de forma irregular no estado e também nas

diferentes regiões fitoecológicas que o compõem

(Figura 7.2). A Tabela 7.2 apresenta a distribuição

dos fragmentos por classe de área nas duas

regiões de maior extensão no estado: a Floresta

Estacional Semidecidual e a Floresta Ombrófila

Densa.
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Figura 7.2.
Regiões fitoecológicas do Estado do Rio de Janeiro.

Figura 7.1.
Remanescentes da vegetação natural do Estado do Rio de Janeiro.
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Tabela 7.1.
Distribuição dos fragmentos vegetais no Estado do Rio de Janeiro, por classe de área: número de fragmentos, área total e
parcela da área total vegetada.

<50

50-100

100-250

250-500

500 - 1 000

>1 000

9 058

868

439

131

70

70

119 683,13

60 087,49

67 522,45

42 831,85

47 799,07

559 990,37

13,33

6,69

7,52

4,77

5,32

62,37

Classe de área (ha)
Número de
fragmentos

Soma das áreas dos
fragmentos (ha)

Parcela da área total
vegetada no estado (%)

Tabela 7.2.
Distribuição dos fragmentos presentes predominantemente nas regiões fitoecológicas da Floresta Estacional Semidecidual e
da Floresta Ombrófila Densa, por classe de área: número de fragmentos, área total e parcela da área total vegetada.

Floresta Estacional Semidecidual

<50 4 752 69 841,57 32,57

50-100 509 35 118,39 16,38

100-250 223 34 145,38 15,92

250-500 73 23 777,56 11,09

500 - 1 000 24 16 093,35 7,50

>1 000 18 35 467,49 16,54

Floresta Ombrófila Densa

<50 3 788 45 434,11 6,96

50-100 333 23 183,88 3,55

100-250 198 30 619,40 4,69

250-500 54 17 829,58 2,73

500 - 1 000 37 25 488,87 3,91

>1 000 47 509 940,39 78,15

Número de Soma das áreas Parcela da  área total vegetada

fragmentos dos fragmentos (ha) na região fitoecológica (%)
Classe de área (ha)
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Figura 7.4.
Unidades de Conservação de Uso Sustentável no Estado do Rio de Janeiro.

Figura 7.3.
Unidades de Conservação de Proteção Integral no Estado do Rio de Janeiro.
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Além de a região fitoecológica da Floresta Estacional

Semidecidual apresentar uma parcela muito pequena de

sua área vegetada (apenas 10,0%), essa vegetação

encontra-se mais fragmentada, sendo que 48,9% dos

remanescentes vegetais têm no máximo 100 ha.

A região fitoecológica da Floresta Ombrófila Densa,

por sua vez, apresenta 34,8% de sua área vegetada.

Sua vegetação encontra-se menos fragmentada, sendo

que 89% dos remanescentes vegetais têm áreas

maiores que 100 ha.

O Estado do Rio de Janeiro apresenta 272 744,67

ha de Unidades de Conservação (UCs) de Proteção

Integral (Figura 7.3) e 459 640,09 ha de UCs de Uso

Sustentável (Figura 7.4). Devido a sobreposições de

áreas entre unidades de conservação de diferentes

categorias, a área protegida total no estado, na forma

de UCs federais e estaduais, perfaz 685 186,97 ha.

Encontram-se vegetados 77% da área das UCs de

Proteção Integral e 43% da área das UCs de Uso

Sustentável. O conjunto de UCs federais e estaduais

no estado apresenta 54% de sua área vegetada.

FRAGMENTAÇÃO DOS REMANESCENTES
VEGETAIS E POSSIBILIDADES DE CONEXÃO

O estudo da fragmentação da vegetação do estado

foi realizado considerando-se os fragmentos e suas

características, bem como o potencial de conexão existente

entre eles. Este estudo foi empreendido comparando-se

dois cenários: no primeiro, foram analisados somente os

fragmentos, sem levar em conta a possibilidade de conexão

entre eles; no segundo cenário, foram criadas regras para

o estabelecimento de conexões potenciais entre

fragmentos, regras essas baseadas na distância entre eles

e na permeabilidade da matriz de usos da terra.

Para o primeiro cenário, utilizou-se o mapa de

fragmentos. Para o segundo, foram também empregadas

informações referentes ao uso e cobertura da terra, para

análise da permeabilidade da matriz de usos.

As informações sobre a matriz de usos da terra foram

derivadas do Mapa de Uso e Cobertura do Solo elaborado

com imagens TM/Landsat-5 de 1994 (CIDE, 2001). Esse

mapeamento foi utilizado por ser o mais recente dentre

os disponíveis e por haver sido elaborado com metodologia

unificada para o levantamento do uso da terra em todo o

estado.

Para as análises, os mapas de remanescentes

vegetais e de uso da terra foram rasterizados, utilizando-

se células de 90 m.

O mapa de permeabilidade da matriz foi obtido por

meio da reclassificação do uso da terra, empregando-se

uma tabela de conversão (Tabela 7.3). Para a análise, as

rodovias pavimentadas foram incluídas e consideradas

como barreiras que impedem a conectividade entre

fragmentos.

Com base nos mapas de fragmentos e de

permeabilidade da matriz, foi gerado o mapa de distâncias,

utilizando-se o programa ArcGIS 9.1 (ESRI, 2006). Para o

Tabela 7.3. 
Regras para conversão das classes de uso e cobertura da terra para permeabilidade da matriz.

Afloramento rochoso, campo de altitude, estepe, mangue, mangue degradado1 0

Vegetação secundária 0,5

Reflorestamento, área inundável2, várzeas2, praia3, restinga4 1

Área agrícola, campo, pastagem 2

Encosta degradada, solo exposto 3

Área urbana, oceano, grandes construções, rios, lagos e lagoas5, salinas 1 000

1 Foi atribuído peso 0 às classes consideradas ambientes naturais, tendo-se em conta que estas não apresentam nenhum tipo de impedimento ao
deslocamento nem fazem parte de paisagens naturais, não devendo portanto ser consideradas impedimentos.
2 Áreas classificadas como inundáveis e várzeas são áreas predominantemente antropizadas.
3 Foi atribuído peso 1 à classe praia, embora seja ambiente natural, pois a atribuição de peso 0 resultava na formação de falso corredor de conexão.
4 A classe restinga compreende a área de formação de restinga, e não a área com vegetação de restinga, e encontra-se antropizada em grande parte.
5 Rios, lagos e lagoas, neste caso, correspondem a grandes corpos d’água que, por sua extensão, impedem a conexão.

Classes de uso e cobertura da terra Peso relativo à permeabilidade
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cálculo da distância ponderada, estabeleceu-se como

distância máxima o equivalente a duas células dos mapas

em formato raster, o que corresponde a 180 m. Dessa

forma, considerou-se que os fragmentos apresentam

possibilidade de conexão quando a distância ponderada

máxima entre eles é de 360 m.

A distância máxima de deslocamento adotada

para o segundo cenário se baseou em estudos de

Forero-Medina (2007) sobre o deslocamento do

marsupial Micoureus paraguayanus em cenários

fragmentados. Considerando que diferentes espécies

apresentam diferentes estratégias de sobrevivência,

adotou-se esse marsupial como espécie indicadora,

Figura 7.5.
Parte da área de estudo, com a distribuição dos remanescentes de vegetação e da área potencial de conexão
de fragmentos segundo os dois cenários considerados.

Figura 7.6.
Distribuição da área de vegetação por classe de área, segundo os dois cenários considerados.

utilizando-se um valor que representa o máximo de

deslocamento possível.

Enquanto no primeiro cenário considerou-se cada

fragmento isoladamente, no segundo cenário levou-se

em conta o conjunto de fragmentos que se encontram

conectados segundo as regras estabelecidas.

Os dois cenários analisados são ilustrados na Figura

7.5, onde é apresentada parte da área do Estado do Rio

de Janeiro com a distribuição dos fragmentos de vegetação

(cenário 1) e dos fragmentos inseridos na área identificada

como potencial para conexão, em que a distância

ponderada de cada fragmento é de no máximo 180 m,

totalizando 360 m entre fragmentos (cenário 2).
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Figura 7.8.
Distribuição da área de vegetação por classe de área, considerando dois cenários na região fitoecológica
da Floresta Ombrófila Densa.

Figura 7.7.
Distribuição da área de vegetação por classe de área, considerando os dois cenários na região
fitoecológica da Floresta Estacional Semidecidual.
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A Figura 7.6 apresenta a distribuição da área total

por classe de área dos fragmentos, considerando os

dois cenários.

No cenário 2 houve redução da área total de

fragmentos para todas as classes de área de até 1 000 ha,

ocorrendo aumento somente na classe de área maior que

1 000 ha. Considerando, no cenário 2, o conjunto dos

fragmentos com possibilidade de conexão que totalizam

1 000 ha ou mais, verificamos que 741 230 ha de

vegetação se encontram nessas condições. Isso representa

um aumento de 17% em relação ao cenário 1, no qual a

totalização da área de fragmentos com mais de 1 000 ha

atingiu 559 990 ha.

As diferenças entre os cenários não mantêm o mesmo

padrão ao analisarmos as principais regiões fitoecológicas

presentes no estado: Floresta Estacional Semidecidual e

Floresta Ombrófila Densa. A análise dos fragmentos das

duas regiões, no cenário 2, mostra que a distribuição por

classe de área se modifica (Figuras 7.7 e 7.8).
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No cenário 2, a área de vegetação para a região

da Floresta Estacional Semidecidual apresenta aumento

a partir da classe 500 - 1 000 ha, mas um aumento

expressivo é verificado na classe de área maior que

1 000 ha, cuja extensão corresponde a 2,87 vezes a

área considerada no cenário 1. Esse resultado mostra

a importância da manutenção e ampliação das

possibilidades de conexão para a conservação nesse

local.

Na região da Floresta Ombrófila Densa, em que

predominam fragmentos maiores que 1 000 ha, o

cenário 2 amplia um pouco a área de vegetação nessa

classe e a reduz nas demais.

A possibilidade de conexão dos remanescentes

de vegetação em UCs foi verificada em duas etapas.

Na primeira, incluiu-se no cômputo da área vegetada

associada ao conjunto de UCs a área total dos

fragmentos de vegetação que se encontram

parcialmente inseridos em tais unidades. Neste caso, a

área vegetada aumentou de 372 369,92 ha (remanes-

centes de vegetação nas UCs do estado) para

540 448,54 ha, mostrando a extensão da vegetação

composta de fragmentos que se encontram total ou

parcialmente protegidos no estado. Numa segunda

etapa, incluiu-se no cômputo a área dos fragmentos

que se encontram conectados (cenário 2) aos

fragmentos total ou parcialmente inseridos em UCs.

Neste caso, a área aumenta para 623 990,73 ha. Isso

permite concluir que, levando-se em conta o cenário

adotado para a análise de possibilidade de conexão

entre fragmentos (cenário 2), 623 990,73 ha de

vegetação podem estar conectados a áreas protegidas

na forma de UCs federais e estaduais, e os 274 117 ha

restantes, ou quase um terço (30%) da vegetação

remanescente do estado, encontram-se isolados do

mosaico de UCs.

ÍNDICE DE IMPORTÂNCIA DOS FRAGMENTOS

Como medida de síntese para a análise do conjunto

dos fragmentos, elaborou-se o índice de importância dos

fragmentos utilizando-se a seguinte equação:

Figura 7.9.
Índice de importância dos fragmentos na Região Serrana
do Estado do Rio de Janeiro.

Figura 7.10.
Índice de importância dos fragmentos na Região
Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana.
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Índice de importância =

[(área do fragmento inserida em UC de Proteção Integral x 6) +

(área do fragmento não inserida em UC de Proteção Integral x 4) +

(área do conjunto de fragmentos conectados x fator de conexão)]/40

onde o fator de conexão vale:

2, se o fragmento estiver conectado a UC de Proteção Integral, e

1, se não estiver conectado a UC de Proteção Integral.

Na obtenção desse índice, buscou-se reunir as

características dos fragmentos que favorecem a

conservação da biodiversidade, como a inserção em

UCs de Proteção Integral, o tamanho do fragmento e a

possibilidade de conexão. A divisão pela constante 40

foi realizada para igualar o menor valor do índice a 1,

de forma a facilitar a leitura.

A classificação dos fragmentos segundo o índice

de importância permite visualizar de forma integrada

as características mencionadas no parágrafo anterior

e a diversidade de condições existentes nas regiões do

estado. Nas Figuras 7.9 e 7.10 pode-se observar a

classificação aplicada a diferentes realidades: à Região

Serrana e à Região Agropecuária dos Rios Pomba,

Muriaé e Itabapoana.

Os resultados obtidos permitiram conhecer a

distribuição dos fragmentos no Estado do Rio de Janeiro

e identificar as áreas em que estes apresentam maiores

possibilidades de conexão ou em que predominam

fragmentos isolados e de área reduzida. Essas

informações influem diretamente na definição de

estratégias para conservação da biodiversidade.

Tomando como exemplo a Região Agropecuária dos

Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana do estado, na região

fitoecológica da Floresta Estacional Semidecidual, os

fragmentos são poucos, pequenos, distantes e

desconectados de UCs de Proteção Integral, incorrendo

em custo para o estabelecimento de corredores. Nesse

caso, é essencial levar em conta os locais em que já

existe conexão potencial, dada pela proximidade dos

fragmentos e pela permeabilidade da matriz, investindo-

se recursos em sua manutenção ou melhoria de sua

qualidade.
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CAPÍTULO 8

DIVERSIDADE DE PAISAGENS NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO 88888

O Estado do Rio de Janeiro contém uma

diversidade de paisagens que propicia grande

variedade de hábitats para a ocorrência de diversas

espécies, inclusive endêmicas de regiões fluminenses.

Esse complexo mosaico de feições do meio físico e

de tipologias de vegetação natural representa uma

ampla riqueza de ambientes e biodiversidade do

bioma Mata Atlântica.

A diversidade de paisagens, em escala estadual,

pode ser caracterizada parcialmente pela geo-

morfologia. No Estado do Rio de Janeiro encontram-

se sete unidades geomorfológicas (Figura 8.1).

Essas unidades abrigam grupos vegetacionais

nas regiões fitoecológicas Floresta Ombrófila Densa,

Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional

Semidecidual, Formações Pioneiras, Savana Estépica

e Savana (ver Figura 7.2, Capítulo 7).

As faixas de altitude propostas pelo IBGE

(1992) são também descritores de tipologias

vegetacionais, pois permitem separar os grupos

de florestas em categorias correspondentes (de

terras baixas, submontanas, montanas e alto-

montanas). Outros aspectos físicos também

caracterizam a paisagem do estado, como a forma

de sub-bacias hidrográficas, a topografia, o clima,

o solo e a hidrologia, que se relacionam com a

vulnerabilidade da paisagem.

Dessa forma, para subsidiar a definição de

estratégias para a conservação da biodiversidade,

foram levantadas as unidades territoriais da

paisagem, caracterizadas por geomorfologia, faixas

de altitude e região fitoecológica, que apresentam

poucos remanescentes de vegetação natural ou que

se encontram pouco protegidas na forma de Unidades

de Conservação (UCs); a importância dos fragmentos

remanescentes, dada pelo tamanho desses

fragmentos e possibilidade de conexão entre eles e

com UCs; as terras naturalmente mais vulneráveis a

processos erosivos; os solos frágeis; e os solos

degradados devido ao uso inadequado, destinados

prioritariamente à recuperação.

A ocorrência dos remanescentes de

vegetação nas unidades geomorfológicas e

fitoecológicas foi analisada considerando-se em

cada unidade a área total ocupada pela vegetação

original, a área remanescente de vegetação e a

área remanescente de vegetação situada dentro e

fora das UCs.
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Figura 8.1.
Unidades geomorfológicas do Estado do Rio de Janeiro.

Dentre as unidades geomorfológicas, a denominada

Escarpas e Reversos da Serra do Mar tem a maior

porcentagem de área coberta por remanescentes (Figura

8.2). As unidades Planícies Costeiras e Tabuleiros Costeiros

apresentam menos de 10% de sua área coberta por

vegetação remanescente (56 753 ha de vegetação em

Planícies Costeiras, com 22 318 ha em UCs, e 2 458 ha

em Tabuleiros Costeiros, com 1 255 ha em UCs). Nessas

unidades, devido à baixa ocorrência da vegetação original,

as ações voltadas à conservação devem priorizar a proteção

de todos os fragmentos, evitando novas supressões da

vegetação remanescente.

Constata-se que, quanto maior a altitude, maior é a

proporção de áreas vegetadas (Figura 8.3). Na tipologia

alto-montana, a maior parte dessa vegetação está protegida

na forma de UCs. Em contraposição, nas terras baixas,

que ocorrem em sua maioria nas unidades geológicas

Planícies Costeiras e Tabuleiros Costeiros, mais da metade

dos remanescentes, que ocupam apenas 7% da área, não

estão protegidos por UCs. Por sua vez, a vegetação

remanescente na faixa submontana, que predomina nas

unidades geomorfológicas Colinas e Maciços Costeiros,

Escarpas e Reversos da Serra do Mar e Vale do Paraíba do

Sul, perfaz menos de 20% dessa faixa de altitude, sendo

que apenas 7,62% são fragmentos protegidos.

A Figura 8.4 mostra a proporção da vegetação

remanescente nas regiões fitoecológicas no estado e nas

UCs. A região fitoecológica Savana, com 20 085 ha, não

está indicada na figura por não haver sido possível obter

um mapeamento de sua vegetação remanescente.

As unidades Floresta Estacional Semidecidual,

Formações Pioneiras e Savana Estépica apresentam

mais de 70% de sua área sem vegetação e com baixa

ocorrência de remanescentes florestais em UCs,

principalmente nas de Proteção Integral.

As Formações Pioneiras e a Savana Estépica

predominam nas Planícies Costeiras (Figura 8.5),

unidade geomorfológica identificada como importante

para a conservação da vegetação remanescente.

Remanescentes das Formações Pioneiras e da Savana

Estépica também ocorrem nas unidades geomor-

fológicas Colinas e Maciços Costeiros e Escarpas e
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Figura 8.3.
Percentuais de vegetação remanescente no Estado do Rio de Janeiro, por classe de altitude.
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Áreas de vegetação remanescente no Estado do Rio de Janeiro, por unidade geomorfológica.
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Figura 8.5.
Áreas de vegetação remanescente nas regiões fitoecológicas Formações Pioneiras e
Savana Estépica no Estado do Rio de Janeiro e sua ocorrência em Unidades de
Conservação, por unidade geomorfológica.

Reversos da Serra do Mar e, devido a sua baixa

ocorrência na respectiva região fitoecológica, também

devem ser protegidos, o que acrescenta 1 602 ha de

área a ser conservada ao conjunto das duas unidades

geomorfológicas.

Na Figura 8.6 são apresentadas as áreas em que

há remanescentes vegetais importantes para a conser-

vação, considerando-se conjuntamente os critérios já

apresentados. Essas áreas totalizam 37 240 ha.

O maior reduto de Floresta Estacional Semide-

cidual no estado é a unidade geomorfológica Vale do

Paraíba do Sul, que em grande parte encontra-se

desprovida de vegetação e apresenta poucos

remanescentes na forma de UCs (Figura 8.7).

A Floresta Estacional Semidecidual remanescente

encontra-se reduzida em quase todas as unidades

geomorfológicas, exceto na Mantiqueira Meridional

(Figura 8.8). Nessa unidade geomorfológica, a Floresta

Estacional Semidecidual está comparativamente mais

protegida na forma de UCs do que em outras unidades.

A baixa ocorrência da vegetação na região da

Floresta Estacional Semidecidual e a predominância

dessa vegetação fora de UCs alerta para a necessidade

de proteção desses remanescentes. Na Mantiqueira

Setentrional há 11 817 ha de vegetação desprotegida;

nas Escarpas e Reversos da Serra do Mar, 33 430 ha;

nas Colinas e Maciços Costeiros, 17 633 ha, além de

1 061 ha incluídos em UCs. No Vale do Paraíba do Sul,

há 128 294 ha de vegetação desprotegida e 900 ha

que fazem parte de UCs.

Outro critério para a priorização de ações para

conservação foi a classificação dos fragmentos

remanescentes no estado segundo sua importância (ver

Capítulo 7). A atribuição da importância de cada

fragmento baseou-se em seu tamanho, em sua inclusão

em UCs de Proteção Integral e na possibilidade de

conexão com outros fragmentos e UCs. Na Figura 8.9,

os fragmentos remanescentes são apresentados

segundo seus índices de importância.
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Figura 8.7.
Áreas de vegetação remanescente da região fitoecológica Floresta Estacional Semidecidual no Estado do Rio
de Janeiro e sua ocorrência em Unidades de Conservação, por unidade geomorfológica.

Figura 8.6.
Vegetação remanescente selecionada para a conservação considerando os critérios: (1) 100% dos
remanescentes nas unidades geomorfológicas Planícies Costeiras e Tabuleiros Costeiros e (2) 100%
da vegetação da regiões fitoecológicas Formações Pioneiras e Savana Estépica.
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Figura 8.9.
Fragmentos da vegetação remanescente do Estado do Rio de Janeiro, classificados por índice de
importância.

Figura 8.8.
Percentuais de vegetação remanescente na região fitoecológica Floresta Estacional Semidecidual no Estado do
Rio de Janeiro e sua ocorrência em Unidades de Conservação, por unidade geomorfológica.
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Para nortear as estratégias de ação, selecionaram-

se como prioritários para a conservação, de forma

empírica, os fragmentos com importância maior que

250 na região da Floresta Estacional Semidecidual e

com importância maior ou igual a 1 000 nas demais

áreas do estado. Dos fragmentos selecionados segundo

esse critério e considerados prioritários para conser-

vação, 213 894 ha não se encontram em UCs. Desse

total, 26 377 ha são de Floresta Estacional Semidecidual

e representam 13% dos remanescentes de vegetação

não inseridos em UCs nessa região fitoecológica. Sua

proteção elevaria de 2,4% para 15% a vegetação da

Floresta Estacional Semidecidual protegida na forma

de UCs. Os fragmentos com importância maior que

1 000 nas demais áreas do estado totalizam 187 517

ha. Eles se encontram nas proximidades de UCs, em

geral apresentando possibilidade de conexão com estas

e com outros fragmentos vizinhos. Desses, 96,7%

pertencem à região da Floresta Ombrófila Densa.

Como já exposto, outros aspectos importantes

considerados para a conservação da biodiversidade foram

as terras naturalmente mais vulneráveis aos processos

erosivos, os solos frágeis e as terras degradadas devido ao

uso inadequado e destinadas à recuperação.

A vulnerabilidade natural de sub-bacias hidrográficas

inclui aspectos físicos, tais como morfometria da sub-bacia,

parâmetros topográficos, climáticos, edáficos e hidrológicos.

O desenvolvimento desse indicador está descrito no

Capítulo 5. Os parâmetros considerados foram: erosividade

da chuva (fator R), erodibilidade do solo (fator K), densidade

de drenagem (DD), índice de circularidade (IC), declividade

média (Decl%), desvio-padrão da altitude (DPAlt) e

escoamento superficial, ou runoff (runoffBH). Os resultados

foram padronizados em cinco classes (Figura 8.10). As

áreas de maior importância para a definição de estratégias

e ações para a conservação estão presentes nas classes

‘muito vulnerável’ e ‘extremamente vulnerável’, com índices

nas faixas de 113-145 e 145-179, respectivamente.

Por suas características, alguns tipos de solo

apresentam sérias restrições a qualquer forma de uso,

exigindo manejo e práticas de conservação adequados.

São eles:

• Gleissolos: ocupam geralmente as depressões da

paisagem, estando por isso permanente ou

periodicamente encharcados, salvo se artificialmente

drenados. Comumente desenvolvem-se em

sedimentos recentes nas proximidades de cursos

d’água e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a

condições de hidromorfismo, como várzeas e

baixadas. São encontrados indiscriminadamente em

todas as áreas úmidas, onde o lençol freático fica

elevado durante a maior parte do ano.

• Neossolos Quartzarênicos e Neossolos Flúvicos:

Neossolos são solos pouco evoluídos, com pequena

expressão dos processos responsáveis por sua

formação, que não conduziram, portanto, a

modificações expressivas do material original. Os

Neossolos Quartzarênicos apresentam textura

essencialmente arenosa por todo o solo e,

praticamente, ausência de minerais primários

alteráveis (sem reserva de nutrientes). Os Neossolos

Flúvicos são provenientes de sedimentos aluviais e

estão restritos às margens dos cursos d’água, lagoas

e planícies costeiras, onde geralmente ocupam

pequenas porções das várzeas.

• Planossolos: são mal drenados, com horizonte

superficial de textura mais leve, em geral arenosa,

que contrasta abruptamente com o horizonte

subsuperficial imediatamente subjacente, adensado

e extremamente endurecido quando seco,

geralmente de acentuada concentração de argila,

bem estruturado e de permeabilidade muito lenta,

apresentando visíveis sinais de hidromorfismo. Esses

solos ocorrem predominantemente em relevo plano

ou suave ondulado (Manzatto et al., 2002).

Devido à fragilidade desses solos, os locais em

que ocorrem no estado foram considerados áreas

frágeis. A eles também foram acrescentados os solos

identificados como solos de mangue. Os locais em que

estes predominam foram delimitados segundo

informações contidas no Zoneamento Agroecológico

do Estado do Rio de Janeiro (Lumbreras et al., 2003).

Para nortear ações de conservação, destacaram-

se ainda as áreas destinadas a recuperação (Tabela

8.1) segundo o Zoneamento Agroecológico (Lumbreras

et al., 2003).
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Figura 8.10.
Vulnerabilidade natural das terras no Estado do Rio de Janeiro, por sub-bacia hidrográfica.

Tabela 8.1.
Classes do Zoneamento Agroecológico (Lumbreras et al., 2003) destinadas prioritariamente à recuperação

RE1 Recomposição Florestal da Mata Atlântica: Terras desmatadas, inaptas para atividades agrícolas. Incluem pequenas áreas adequadas a
lavouras perenes e pecuária de corte.

RE2 Recomposição da Vegetação de Restinga: Terras arenosas desprovidas da vegetação nativa, inaptas para atividades agrícolas. Incluem
áreas para cultivos especiais, dependentes de manejo cultural.

RE3 Recomposição das Planícies Fluviolagunares: Terras de campos alagados. Inaptas para atividades agrícolas, incluem áreas que admitem
pecuária de corte.

RE4 Recuperação das Áreas de Mineração: Terras alteradas pela atividade minerária.

A Figura 8.11 apresenta as áreas de solos frágeis

e aquelas prioritariamente indicadas para recuperação.

A Figura 8.12 sintetiza as áreas selecionadas como

importantes para a conservação, considerando a

ocorrência em unidades da paisagem e regiões

fitoecológicas, a importância dos fragmentos

remanescentes para a estratégia de conexão e criação

de UCs, a vulnerabilidade de sub-bacias hidrográficas,

a fragilidade dos solos e, ainda, as terras destinadas

prioritariamente à recuperação.
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Figura 8.11.
Solos frágeis e áreas indicadas para recuperação no Estado do Rio de Janeiro, por bacia hidrográfica.

Figura 8.12.
Áreas para conservação no Estado do Rio de Janeiro, definidas com base na importância dos fragmentos
remanescentes, na vulnerabilidade de suas terras, na fragilidade dos solos e na necessidade de
recuperação.
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CONCLUSÃO

Esta análise da paisagem diagnosticou a ocorrência

dos fragmentos em cada unidade geomorfológica e em

cada região fitoecológica do Estado do Rio de Janeiro,

considerando ainda o grau de proteção desses fragmentos

em UCs e sua importância em termos de tamanho e de

possibilidade de conexão com outros fragmentos e UCs.

Foram ainda incorporados os fatores de vulnerabilidade

das terras e a fragilidade do solo. A análise permitiu extrair

as seguintes conclusões:

• A Floresta Estacional Semidecidual é uma região

fitoecológica com baixa ocorrência de UCs e

reduzida área de vegetação remanescente no

estado, principalmente na Mantiqueira Seten-

trional, Escarpas e Reversos da Serra do Mar,

Maciços Costeiros e Vale do Paraíba do Sul. Nessa

região fitogeográfica, a conservação dos frag-

mentos remanescentes deverá se basear em uma

estratégia que priorize os fragmentos de maior

importância.

• Os fragmentos das regiões fitoecológicas Formações

Pioneiras e Savana Estépica devem ser integralmente

preservados, devido a sua baixa ocorrência em UCs.

• Os fragmentos das unidades geomorfológicas

Planícies Costeiras e Tabuleiros Costeiros, que

atualmente ocupam menos de 10% da área

dessas unidades fitogeográficas, devem ser

integralmente preservados.

• Os fragmentos com maior índice de importância

não protegidos por UCs e de fitofisionomias menos

representativas devem ter prioridade em

estratégias de conservação.

• As áreas com vulnerabilidade natural, com solos

frágeis ou recomendadas para recuperação devem

ser incluídas em estratégias de recuperação florestal.

A operacionalização desse conjunto de medidas para

a definição das ações e estratégias voltadas à conservação

resultará numa paisagem mais representativa da

diversidade natural do Estado do Rio de Janeiro, com maior

conectividade e oportunidade de recuperação de processos

ecológicos, beneficiando a biodiversidade da Mata Atlântica

fluminense.
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Com o propósito de analisar aspectos bióticos

da fauna, elaboramos um banco de registros de

ocorrência de espécies nas diferentes regiões do

Estado do Rio de Janeiro, com ênfase naquelas

ameaçadas de extinção, endêmicas da Mata

Atlântica e endêmicas do Estado do Rio de Janeiro.

Consideramos especialmente os registros mais

recentes, ou seja, os realizados nos últimos 20 anos,

sobre grupos de invertebrados, peixes, anfíbios, répteis,

aves e mamíferos. Para a elaboração do banco de

dados trabalhamos com dois tipos de informação:

dados primários e dados secundários.

Os dados primários referem-se a

vertebrados terrestres (anfíbios, répteis, aves e

mamíferos). Com o objetivo de ampliar o

conhecimento sobre a atual ocorrência de

espécies no estado, realizamos inventários

faunísticos de vertebrados terrestres em nove áreas

que apresentam remanescentes florestais de Mata

Atlântica: Reserva Ecológica de Guapiaçu

(Município de Cachoeiras de Macacu), Estação

Ecológica Paraíso (Município de Guapimirim),

Fazenda Vale da Pedra Branca, adjacente ao

Parque Estadual dos Três Picos (Município de

Cachoeiras de Macacu), Parque Estadual do

Desengano (Município de Santa Maria Madalena),

Serra da Concórdia (Santuário Ecológico da

Concórdia, no Município de Barra do Piraí, na

divisa com o de Valença), Fazenda Esmeralda

(Município de Cambuci), Estação Ecológica de Rio

das Pedras (Município de Mangaratiba), Fazenda

Marimbondo e adjacências na Área de Proteção

Ambiental da Serra da Mantiqueira (Município

de Resende) e Morro São João (município de

Casimiro de Abreu) (Figura 9.1).

De modo a amostrar da forma mais

abrangente possível as espécies de vertebrados

terrestres ocorrentes em cada área, aplicamos

diferentes métodos sistematizados de amostragem

(Figura 9.2). Os métodos utilizados para a captura

de anfíbios e répteis foram transecções com procura

ativa na floresta, armadilhas de queda com

direcionadores e delimitação de parcelas com cercas

no chão da floresta para busca ativa de espécies do

folhiço. As aves foram registradas procedendo-se a

transecções, amostragem por pontos (com registro

visual e registro de vocalizações de espécies) e uso

de redes de neblina (12 m × 2,5 m, malha de 36

mm). Os mamíferos foram amostrados usando-se

armadilhas de captura viva (tipo Sherman e

Tomahawk), redes de neblina, armadilhas de queda

com direcionadores, transecções e armadilhas

fotográficas. No banco de dados primários incluímos

também os registros de ocorrência de espécies

oriundos das pesquisas de campo do Grupo de
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Figura 9.2.
Algumas das metodologias empregadas nas amostragens de vertebrados terrestres. No sentido horário, a partir da imagem superior
esquerda: (a) amostragem de aves por pontos, (b) procura ativa de répteis no chão da mata, (c) captura de mamíferos com armadilhas
em árvores, (d) registro de imagens de espécies com armadilha fotográfica, (e) captura de morcegos e aves em redes de neblina, (f)
captura de anfíbios em áreas delimitadas, (g) captura de mamíferos, répteis e anfíbios com armadilhas de queda.

A B C

D E GF

Figura 9.1.
Locais (pontos azuis) de inventários faunísticos de vertebrados terrestres (anfíbios, répteis, aves e
mamíferos) e locais (pontos vermelhos) de pesquisas de campo dos autores.
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Vertebrados do Departamento de Ecologia da Universidade

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) empreendidas na Ilha

Grande (Município de Angra dos Reis), nas restingas de

Barra de Maricá (Município de Maricá) e de Jurubatiba

(municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus) (Figura

9.1) e também dados referentes às restingas fluminenses

provenientes do projeto Expedição Restingas da Costa Leste

do Brasil, realizado por esse departamento da UERJ em

1999-2000, e do projeto CEPF Anuros de Restingas,

conduzido no período 2004-2007.

Para a obtenção de dados secundários, além dos

disponíveis na literatura, realizamos uma consulta ampla

a pesquisadores especialistas nos diferentes grupos da

fauna, buscando agregar informações sobre registros

recentes (quase que exclusivamente dos últimos 20 anos)

da ocorrência, no estado, de espécies endêmicas e

ameaçadas. Para tanto, enviou-se a cerca de 150

pesquisadores um formulário a ser preenchido e devolvido

à Coordenação do projeto que deu origem a este volume.

Ainda como dados secundários, obtivemos junto à

Fundação Biodiversitas e à Conservação Internacional

dados adicionais sobre registros de ocorrência de espécies.

A Fundação Biodiversitas contribuiu com registros sobre

espécies ameaçadas de extinção que ocorrem no Estado

do Rio de Janeiro, oriundos da base de dados do Livro

Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção (Machado et

al., 2005). A Conservação Internacional contribuiu com a

base de dados sobre registros de anfíbios da Mata Atlântica

presentes em coleções institucionais e com dados sobre

as Áreas-chave de Biodiversidade (Key Biodiversity Areas

– KBAs). Também como dados secundários, foram

agregados ao banco os registros de répteis da Mata

Atlântica presentes em 13 coleções institucionais

inventariados pelo Instituto Biomas em projeto realizado

em parceria com o Centro de Conservação da

Biodiversidade (CCB) da Conservação Internacional.

Todos os dados foram inseridos em um banco

de dados (Figuras 9.3 e 9.4) especialmente desenvolvido

para o projeto pela Fundação CIDE, uma das instituições

parceiras. A condição para uma espécie ser inserida

no banco era que suas ocorrências estivessem

georreferenciadas. Informações adicionais sobre cada

registro, tais como local de ocorrência, município,

altitude, fonte da informação (dado primário ou

secundário), método de amostragem e referência, foram

também incluídas. Para cada espécie, registramos o

status de ameaça atualmente conhecido — ou seja,

presença em alguma categoria de ameaça na lista de

espécies ameaçadas de extinção do Estado do Rio de

Janeiro (Bergallo et al., 2000; Rio de Janeiro, 1998), na

lista nacional (Machado et al., 2005) e na lista global.

Figura 9.3.
Página de abertura do banco de dados elaborado para incluir
os registros georreferenciados das espécies da flora e da
fauna do Estado do Rio de Janeiro.

Figura 9.4.
Página para inserção de informações no banco de dados
elaborado para incluir os registros georreferenciados das
espécies da flora e da fauna do Estado do Rio de Janeiro.
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Tabela 9.1.
Graus atribuídos às espécies de vertebrados terrestres com ocorrência no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com seu
caráter endêmico ou não e de acordo com a categoria de ameaça (listas estadual, nacional e global*).

Endêmica ou ameaçada Grau
Endêmica da Mata Atlântica Sim = 1

Não = 0
Endêmica do Estado do Rio de Janeiro Sim = 2

Não = 0
Ameaçada, segundo a lista do Estado do Rio de Janeiro (Bergallo et al., 2000) Criticamente em Perigo = 3

Em Perigo = 2
Vulnerável = 1
Não-ameaçada = 0

Ameaçada, segundo a lista nacional do IBAMA (Machado et al., 2005) Criticamente em Perigo = 3
Em Perigo = 2
Vulnerável = 1
Não-ameaçada = 0

Ameaçada, segundo a lista global da IUCN Criticamente em Perigo = 3
Em Perigo = 2
Vulnerável = 1
Não-ameaçada = 0

Espécie provavelmente extinta Valor: 4
Espécie considerada extinta no Rio de Janeiro Valor: 5

O cadastro das espécies no banco de dados (Figura

9.3) abrangeu os seguintes aspectos: (a) a taxonomia das

espécies (filo, classe, ordem, família, gênero e espécie); (b)

os dados do local de ocorrência (coordenadas geográficas

e, quando disponível, altitude); (c) o status da espécie

(ameaçada e/ou endêmica); (d) a metodologia utilizada

para o registro da espécie; (e) a fonte da informação.

Definiu-se que uma ocorrência consiste no seguinte

conjunto de informações: uma espécie + município e local

+ metodologia + fonte da informação (Figura 9.4). Apenas

as ocorrências de espécies endêmicas de Mata Atlântica

e/ou ameaçadas foram utilizadas nas análises. A

ocorrência de uma espécie em um município foi

considerada apenas uma vez, mesmo que para ele se

dispusesse de registros múltiplos, oriundos de várias fontes,

locais ou metodologias.

A partir dos registros incluídos no banco de dados,

um Índice de Valor de Conservação foi atribuído a cada

município fluminense, com base no grau de ameaça e/

ou endemismo de espécies (Tabelas 9.1 e 9.2). Esse índice

foi calculado somando-se os Índices de Ameaça e

Endemismo referentes a todas as espécies endêmicas e/

ou ameaçadas dos diferentes grupos da fauna presentes

no município. Tais informações permitiram gerar mapas

do estado expressando, para cada município, o Índice de

Valor de Conservação e o número de espécies em que

este se baseou.

O Índice de Valor de Conservação permitiu

identificar alguns municípios com elevada ocorrência

conjunta de espécies animais ameaçadas e/ou

endêmicas (Figura 9.5). Os municípios com maiores

índices foram, em ordem decrescente, Rio de Janeiro,

Teresópolis, Nova Friburgo, Itatiaia, Parati, Cachoeiras

de Macacu, Santa Maria Madalena, Angra dos Reis e

Silva Jardim. O índice foi mais alto em municípios que

possuem áreas protegidas, principalmente nas regiões

serranas (Serra dos Órgãos, Itatiaia, Desengano,

Bocaina). Os municípios com os menores valores desse

índice (0 ou 1) encontram-se dispersos no estado e

são os que apresentaram menor número de registros

de espécies (Figura 9.5). Ainda é ampla, porém, a lacuna

de conhecimento sobre ocorrência e distribuição de

espécies da fauna, o que afeta os valores obtidos para

o Índice de Valor de Conservação. O programa

desenvolvido para o banco de dados permitiu mapear

o número de grupos da área biótica com ocorrência

conhecida em cada município e gerar o índice de

riqueza de registros dos diferentes grupos para cada

município (Figura 9.6), expressando a ocorrência de

espécies da fauna e flora, numa escala de 0 a 7.
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Tabela 9.2.
Índices utilizados.

Índice de Ameaça e Endemismo de cada espécie: Soma dos escores atribuídos a cada espécie, retratando o grau de ameaça (presença em listas de
espécies ameaçadas) e endemismo de vertebrados terrestres.
      Fórmula:
      Índice de Ameaça e Endemismo =
            espécie endêmica na Mata Atlântica * 1 +
            espécie endêmica no Estado do RJ * 2 +
 

            espécie ameaçada constando na Lista do RJ como Provavelmente Extinta * 4 +
            espécie ameaçada constando na Lista do RJ como Criticamente em perigo * 3 +
            espécie ameaçada constando na Lista do RJ como Em perigo * 2 +
            espécie ameaçada constando na Lista do RJ como Vulnerável * 1 +
 

            espécie ameaçada constando na Lista Nacional como Extinta * 5 +
            espécie ameaçada constando na Lista Nacional como Extinta na Natureza * 4 +
            espécie ameaçada constando na Lista Nacional como Criticamente em perigo * 3 +
            espécie ameaçada constando na Lista Nacional como Em perigo * 2 +
            espécie ameaçada constando na Lista Nacional como Vulnerável * 1 +
 

            espécie ameaçada constando na Lista da IUCN como Extinta * 5 +
            espécie ameaçada constando na Lista da IUCN como Extinta na Natureza * 4 +
            espécie ameaçada constando na Lista da IUCN como Criticamente em perigo * 3 +
            espécie ameaçada constando na Lista da IUCN como Em perigo * 2 +
            espécie ameaçada constando na Lista da IUCN como Vulnerável * 1

Índice de Valor de Conservação de cada município: Soma dos Índices de Ameaça e Endemismo de todas as espécies com registro no município.
Fórmula:
Índice de Valor de Conservação =

Total de espécies endêmicas na Mata Atlântica * 1 +
Total de espécies endêmicas no Estado do RJ * 2 +

Total de espécies ameaçadas constando na Lista do RJ como Provavelmente Extintas * 4 +
Total de espécies ameaçadas constando na Lista do RJ como Criticamente em perigo * 3 +
Total de espécies ameaçadas constando na Lista do RJ como Em perigo * 2 +
Total de espécies ameaçadas constando na Lista do RJ como Vulneráveis * 1 +

Total de espécies ameaçadas constando na Lista Nacional como Extintas * 5 +
Total de espécies ameaçadas constando na Lista Nacional como Extintas na Natureza * 4 +
Total de espécies ameaçadas constando na Lista Nacional como Criticamente em perigo * 3+
Total de espécies ameaçadas constando na Lista Nacional como Em perigo * 2 +
Total de espécies ameaçadas constando na Lista Nacional como Vulneráveis * 1 +

Total de espécies ameaçadas constando na Lista da IUCN como Extintas * 5 +
Total de espécies ameaçadas constando na Lista da IUCN como Extintas na Natureza * 4 +
Total de espécies ameaçadas constando na Lista da IUCN como Criticamente em perigo * 3 +
Total de espécies ameaçadas constando na Lista da IUCN como Em perigo * 2 +
Total de espécies ameaçadas constando na Lista da IUCN como Vulneráveis * 1

Índice de Riqueza de Grupos com Registro, por município: Expressa a existência de registros em um dado município para cada um dos seguintes grupos:
flora, invertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Varia de 0 (município sem nenhum registro sobre tais grupos) a 7 (município com registro dos
sete grupos).
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Figura 9.6.
Riqueza de registros de grupos da fauna (invertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos)
e da flora em municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Figura 9.5.
Índices de Valor de Conservação dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, considerando dados de
fauna e flora.
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Dos 92 municípios fluminenses, 12 não foram

inventariados pelo menos nos últimos 20 anos,

provavelmente por não mais possuírem remanescentes

florestais (por exemplo, Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis;

ver Figura 7.1, no Capítulo 7) e/ou por distarem (como

no caso de Aperibé, Quatis, Varre-Sai) dos centros de

ensino e pesquisa, que se concentram principalmente

na cidade do Rio de Janeiro. Pudemos constatar que a

falta de inventários faunísticos e florísticos afetou

fortemente o Índice de Valor de Conservação. As áreas

com os menores valores de riqueza de registros foram

também aquelas com os menores valores de espécies

endêmicas e ameaçadas. Isso indica que há grande

necessidade de investimentos voltados à realização de

inventários que permitam ampliar o conhecimento

sobre áreas menos amostradas e sobre a distribuição

das espécies, de forma a melhor identificar o status de

conservação das espécies.
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TÁXON ÍNDICE DE AMEAÇA E ENDEMISMO

ANFÍBIOS
Família Bufonidae
     Dendrophryniscus brevipollicatus Jiménez-de-la-Espada, 1871 1
     Melanophryniscus moreirae (Miranda-Ribeiro, 1920) 1
     Rhinella hoogmoedi Caramaschi & Pombal, 2006 1
     Rhinella pygmaea (Myers & Carvalho, 1952) 2
Família Centrolenidae
     Hyalinobabatrachium eurygnathum (A. Lutz, 1925)* 1
Família Ceratophryidae
     Ceratophrys aurita (Raddi, 1823)* 1
Família Hylidae

Aparasphenodon brunoi Miranda-Ribeiro, 1920 1
Aplastodiscus arildae (Cruz & Peixoto, 1987) 1
Aplastodiscus eugenioi (Carvalho-e-Silva & Carvalho-e-Silva, 2005) 1
Aplastodiscus flumineus Cruz & Peixoto, 1985 3
Aplastodiscus leucopygius (Cruz & Peixoto, 1985) 1
Aplastodiscus musicus B. Lutz, 1948 3
Bokermannohyla carvalhoi Peixoto, 1981 2
Bokermannohyla circumdata (Cope, 1871) 1
Bokermannohyla gouveai Peixoto & Cruz, 1992* 1
Dendropsophus bipunctatus (Spix, 1824) 1
Dendropsophus elegans (Wied-Neuwied, 1824) 1
Dendropsophus meridianus (Lutz, 1954) 3
Dendropsophus pseudomeridianus (Cruz, Caramaschi & Dias, 2000) 2
Dendropsophus seniculus (Cope, 1868) 1
Hypsiboas albomarginatus (Spix, 1824) 1
Hypsiboas pardalis (Spix, 1824) 1
Hypsiboas polytaenius (Cope, 1870) 1
Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856) 1
Hypsiboas secedens (B. Lutz, 1966) 1
Hypsiboas semilineatus (Spix, 1824) 1
Hyalinobatrachium eurygnathum (A. Lutz, 1925) 1
Phasmahyla guttata (A. Lutz, 1924-1925) 1
Scinax albicans (Bokermann, 1967) 2
Scinax alter (B. Lutz, 1973) 1
Scinax angrensis (B. Lutz, 1973) 2
Scinax argyreornatus (Miranda-Ribeiro, 1926) 1
Scinax cardosoi (Carvalho e Silva & Peixoto, 1991) 1
Scinax cuspidatus (A. Lutz, 1925) 1
Scinax flavoguttatus (A. Lutz & B. Lutz, 1939) 1
Scinax hayii (Barbour, 1909) 1
Scinax humilis (B. Lutz, 1954) 1
Scinax littoreus (Peixoto, 1989) 2
Scinax perpusillus (A. Lutz & B. Lutz, 1939) 1
Scinax similis (Cochran, 1952) 1
Scinax trapicheiroi (B. Lutz, 1954) 2
Scinax v-signatus (B. Lutz, 1968) 1
Trachycephalus mesophaeus (Hensel, 1867) 1
Trachycephalus nigromaculatus Tschudi, 1838 1
Xenohyla truncata (Izeckesohn, 1959) 2

Família Leptodactylidae
Leptodactylus marambaiae Izecksohn, 1976 2
Leptodactylus marmoratus (Steindachner, 1867) 1
Leptodactylus spixi Heyer, 1983 1
Paratelmatobius lutzii B. Lutz & Carvalho, 1958 5

Anexo 9.1.
Espécies de vertebrados terrestres com ocorrência no Estado do Rio de Janeiro e respectivos Índices de Ameaça e Endemismo.
(* Espécies que receberam pontuação, mas para as quais não se obtiveram registros, não sendo por isso utilizadas no cálculo
dos índices).

CONTINUA
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Família Cyclorhamphidae
Cycloramphus boraceiensis Heyer, 1938 1
Cycloramphus brasiliensis (Steindachner, 1864) 1
Cycloramphus carvalhoi Heyer, 1983 1
Cycloramphus eleutherodactylus (Miranda-Ribeiro, 1920) 1
Cycloramphus fuliginosus Tschudi, 1838 granulosus A. Lutz, 1929 1
Cycloramphus lutzorum Heyer, 1983 1
Cycloramphus ohausi (Wandollleck, 1907) 2
Cycloramphus stejnegeri (Noble, 1924) 2
Proceratophrys appendiculata (Gunther, 1873) 1
Proceratophrys boiei (Wied-Neuwied, 1825) 1
Proceratophrys melanopogon (Miranda-Ribeiro, 1926) 1
Thoropa lutzi (Cochran, 1938) 4
Thoropa miliaris (Spix, 1824) 1
Thoropa petropolitana (Wandolleck, 1907) 6
Zachaenus parvulus (Girard, 1853) 1

Família Brachycephalidae
Brachycephalus didactylus (Izecksohn, 1971) 2
Brachycephalus ephippium (Spix, 1824) 1
Ischnocnema erythromera (Heyer, 1984) 3
Ischnocnema lactea (Miranda-Ribeiro, 1923) 1
Ischnocnema gualteri (B. Lutz, 1974) 2
Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) 1
Ischnocnema holti (Cochran, 1948) 2
Ischnocnema octavioi (Bokermann 1965) 2
Ischnocnema parva (Girard, 1853) 1
Euparkerella brasiliensis (Parker, 1926) 2
Euparkerella cochranae Izecksohn, 1988 2
Holoaden bradei Lutz, 1958 8
Haddadus binotatus (Spix, 1824) 1

Família Microhylidae
Arcovomer passarellii Carvalho, 1954 1
Chiasmocleis carvalhoi Cruz, Caramaschi & Izecksohn, 1997 3
Myersiella microps (Duméril & Bibron, 1841) 1
Stereocyclops parkeri (Wettstein, 1934) 2

Família Hylodidae
Crossodactylodes pintoi Cochran, 1938 2
Crossodactylus aeneus Muller, 1924 1
Crossodactylus gaudichaudii Duméril & Bibron, 1841 1
Crossodactylus grandis B. Lutz, 1951 1
Hylodes asper (Muller, 1924) 1
Hylodes charadranaetes Heyer & Cocroft, 1986 2
Hylodes fredi Canedo & Pombal Jr, 2007 2
Hylodes glaber (Miranda-Ribeiro, 1926) 1
Hylodes nasus (Lichtenstein, 1823) 1
Hylodes phyllodes (Heyer & Cocroft, 1986) 1
Hylodes regius Gouvêa, 1979* 1
Megaelosia goeldii (Baumann, 1912) 1
Megaelosia lutzae Izecksohn & Gouvêia, 1987 2

Família Leiuperidae
Physalaemus signifer (Girard, 1853) 1
Physalaemus soaresi Izecksohn, 1965 7

Família Aromobatidae
Allobates carioca (Bokermann, 1967) 3
Allobates olfersioides (A. Lutz, 1925) 3

Família Amphignathodontidae
Gastrotheca albolineata (A. Lutz & B. Lutz, 1939) 1
Flectonotus fissilis (Miranda-Ribeiro, 1920) 1
Flectonotus goeldii (Boulenger, 1895) 1

TÁXON ÍNDICE DE AMEAÇA E ENDEMISMO
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RÉPTEIS
Família Amphisbaenidae

Amphisbaena hogei Vanzolini, 1950* 1
Leposternon scutigerum (Hemprich, 1829) 2

Família Gekkonidae
Gymnodactylus darwinii (Gray, 1854) 1

Família Leiosauridae
Anisolepis grilli Boulenger, 1891 1
Enyalius bilineatus (Duméril & Bibron, 1837) 1
Enyalius brasiliensis (Lesson, 1828) 1
Enyalius iheringii Boulenger, 1885 1
Enyalius perditus Jackson, 1978 1
Urostrophus vautieri Duméril & Bibron, 1837 1

Família Gymnophthalmidae
Colobodactylus dalcyanus Vanzolini & Ramos, 1977* 1
Ecpleopus gaudichaudii Duméril & Bibron, 1839 1
Heterodactylus imbricatus Spix, 1825 1
Leposoma scincoides Spix, 1825 1
Placosoma glabellum (Peters, 1870) 1

Família Teiidae
Cnemidophorus littoralis Rocha, Araújo, Vrcibradic & Mamede 2000 3

Família Liolaemidae
Liolaemus lutzae Mertens, 1938 8

Família Scincidae
Mabuya macrorhyncha Hoge, 1946 1

Família Anomalepididae
Liotyphlops wilderi (Garman, 1883) 1

Família Colubridae
Atractus maculatus (Gunther, 1858) 1
Atractus serranus Amaral, 1930* 1
Atractus zebrinus (Jan, 1862) 1
Chironius bicarinatus Wied, 1820 1
Chironius foveatus (Bailey, 1955) 1
Chironius laevicollis (Wied-Neuwied, 1820) 1
Clelia plumbea (Wied-Neuwied, 1820) 1
Dipsas neivai Amaral, 1926 4
Echinantera affinis (Gunther, 1858) 1
Echinantera cephalostriata Di-Bernardo, 1996 1
Echinantera cyanopleura (Cope, 1885) 1
Echinantera melanostigma (Wagler, 1824) 1
Echinantera undulata (Wied-Neuwied, 1824) 1
Elapomorphus quinquelineatus (Raddi, 1820) 1
Helicops carinicaudus (Wied-Neuwied, 1825) 1
Liophis atraventer Dixon & Thomas, 1985* 1
Pseudoboa haasi Boettger, 1905 1
Pseudoboa serrana Morato, Moura-Leite, Prudente & Bérnils, 1995 1
Sibynomorphus neuwiedii (Ihering, 1911) 1
Siphlophis longicaudatus (Andersson, 1901) 1
Siphlophis pulcher Raddi, 1820 1
Tropidodryas serra (Schlegel, 1837) 1
Tropidodryas striaticeps (Cope, 1869) 1
Uromacerina ricardinii (Peracca, 1897) 1

Família Elapidae
Micrurus decoratus (Jan, 1858) 1
Micrurus corallinus (Merrem, 1820) 1

Família Leptotyphlopidae
Leptotyphlops salgueiroi Amaral, 1954 1

Família Tropidophidae
     Tropidophis paucisquamis (Muller, 1901) 1
Família Viperidae
     Bothrops billineatus (Wied-Neuwied, 1825) 4
     Bothrops fonsecai Hoge & Belleuomoni, 1959 1

Bothrops jararaca (Wied-Neuwied, 1824) 1
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Bothrops jararacussu Lacerda, 1884 1
     Lachesis muta rhombeata (Linnaeus, 1766) 3
Família Chelidae
     Hydromedusa maximiliani (Mikán, 1820) 2

Phrynops hogei Mertens, 1967 6
Família Cheloniidae

Caretta caretta (Linnaeus, 1758) 4
Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 4
Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) 6
Lepidochelys olivacea Eschscholtz, 1829 4

Família Dermochelyidae
Dermochelys coriacea (Linnaeus, 1766) 7

Família Alligatoridae
Caiman latirostris (Daudin, 1802) 2

AVES
Família Tinamidae

Tinamus solitarius (Vieillot, 1819) 3
Crypturellus variegatus (Gmelin, 1789) 3
Crypturellus noctivagus (Wied, 1820)* 6

Família Procellariidae
Pterodroma incerta (Schlegel, 1863)* 2
Macronectes giganteus (Gmelin, 1789)* 1
Procellaria aequinoctialis Linnaeus, 1758* 2

Família Anhingidae
Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) 1

Família Ardeidae
Tigrisoma fasciatum (Such, 1825) 6

Família Threskiornitidae
Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758) 3

Família Ciconiidae
Ciconia maguari (Gmelin, 1789) 1

Família Anatidae
Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816)* 1
Cairina moschata (Linnaeus, 1758) 1
Sarkidiornis melanotos (Pennant, 1769)* 2

Família Cathartidae
Sarcorhamphus papa (Linnaeus, 1758) 1

Família Accipitridae
Accipiter poliogaster (Temminck, 1824) 1
Leucopternis lacernulata (Temminck, 1827) 4
Leucopternis polionota (Kaup, 1847) 1
Busarellus nigricollis (Latham, 1790) 1
Harpyhaliaetus coronatus (Vieillot, 1817) 3
Spizaetus ornatus (Daudin, 1800)* 4
Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816) 1
Morphnus guianensis (Daudin, 1800)* 4
Harpia harpyja (Linnaeus, 1758) 2

Família Falconidae
Falco deiroleucus Temminck, 1829* 4

Família Cracidae
Crax blumenbachii Spix, 1825 9
Pipile jacutinga Spix, 1825 9

Família Phasianidae
Odontophorus capueira Cory, 1915 1

Família Rallidae
Aramides saracura (Spix, 1825) 1
Heliornis fulica (Boddaert, 1783) 1

Família Laridae
Larus maculipennis Lichtenstein, 1823* 4
Phaetusa simplex (Gmelin, 1789)* 4
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Família Columbidae
Columba speciosa Gmelin, 1789 1
Claravis godefrida (Temminck, 1811) 9

Família Psittacidae
Ara ararauna (Linnaeus, 1758)* 4
Ara chloropterus Gray, 1859* 4
Aratinga auricapilla (Kuhl, 1820) 1
Pyrrhura cruentata (Wied, 1820) 5
Pyrrhura leucotis (Kuhl, 1820) 3
Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1818) 1
Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) 1
Touit melanonota (Wied, 1820) 5
Touit surda (Kuhl, 1820) 3
Amazona vinacea (Kuhl, 1820) 4
Amazona farinosa (Bodaert, 1783) 1
Amazona rhodocorytha (Salvadori, 1890) 6
Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) 1
Triclaria malachitacea (Spix, 1824) 2

Família Cuculidae
Dromococcyx pavoninus Pelzeln, 1870* 4
Neomorphus geoffroyi Snethlage, 1927 7

Família Strigidae
Strix hylophila Temminck, 1825 1
Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni & Bertoni, 1901) 1
Glaucidium minutissimum (Wied, 1821) 1
Otus atricapillus (Temminck, 1822) 1

Família Craprimulgidae
Macropsalis creaga (= forcipata) (Bonaparte, 1850) 1

Família Nyctibiidae
Nyctibius grandis (Gmelin, 1789) 1

Família Trochilidae
Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) 1
Phaethornis squalidus (Temminck, 1822) 1
Phaethornis idaliae (Bourcier & Mulsant, 1856) 1
Melanotrochilus fuscus (Vieillot, 1817) 1
Ramphodon naevius (Dumont, 1818) 1
Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) 1
Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) 1
Aphanotochroa cirrhochloris (Vieillot, 1818) 1
Stephanoxis lalandi (Veillot, 1818) 1
Clytolaema rubricauda (Boddaert, 1783) 1
Popelaria langsdorffi (Temminck, 1821)* 1

Família Trogonidae
Trogon surrucura Vieillot, 1817 1

Família Momotidae
Baryphtengus ruficapillus (Vieillot, 1818) 1

Família Bucconidae
Malacoptila striata (Spix, 1824) 1
Monasa morphoeus (Hahn & Kusher, 1823)* 4
Notharcus macrorhynchus (Gmelin, 1818)* 1
Chelidoptera tenebrosa (Pallas, 1782) 2

Família Galbulidae
Jacamaralcyon tridactyla (Vieillot, 1817) 3

Família Ramphastidae
Pteroglossus aracari (Linnaeus, 1758) 1
Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 1823) 1
Baillonius bailloni (Vieillot, 1819) 1
Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 1

Família Picidae
Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818) 1
Veniliornis maculifrons (Spix, 1824) 1
Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) 1
Piculus aurulentus (Temminck, 1823) 1
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Piculus chrysochlorus = Piculus chrysochlorus polyzonus (Valenciennes, 1826) 5
Campephilus robustus (Lichtenstein, 1819) 1

Família Formicariidae
Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816) 1
Mackenziana severa (Lichtenstein, 1823) 1
Mackenziana leachii (Such, 1825) 1
Thamnophilus ambiguus Swainson, 1825 1
Biatas nigropectus (Lafresnaye, 1850) 3
Dysithamnus stictothorax (Temminck, 1823) 1
Dysithamnus xanthopterus (Burmeister, 1856) 1
Dysithamnus plumbeus (Wied, 1831) 4
Myrmotherula gularis (Spix, 1825) 1
Myrmotherula fluminensis Gonzaga, 1988 5
Myrmotherula unicolor (Ménétriés, 1835) 1
Myrmotherula minor Salvadori, 1864 4
Myrmotherula urosticta (Sclater, 1857) 4
Formicivora littoralis Gonzaga & Pacheco, 1990 10
Formicivora serrana Hellmayr, 1929 1
Formicivora erythronotos (Hartlaub, 1852) 8
Drymophila ferruginea (Temminck, 1822) 1
Drymophila rubricollis (Bertoni, 1901) 1
Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906) 1
Drymophila malura (Temminck, 1825) 1
Drymophila squamata (Lichtenstein, 1823) 1

     Drymophila genei (de Filippi, 1847) 1
Terenura maculata (Wied, 1831) 1
Cercomacra brasiliana Hellmayr, 1905 1
Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) 1
Myrmeciza loricata (Lichtenstein, 1823) 1
Chamaeza ruficauda (Cabanis & Heine, 1859) 1
Chamaeza meruloides Vigors, 1825 1
Hylopezus nattereri Pinto, 1973 1

Família Rhynocryptidae
Scytalopus indigoticus (Wied, 1831) 1
Scytalopus speluncae (Ménétriés, 1835) 1
Merulaxis ater Lesson, 1831 1
Psilorhamphus guttatus (Ménétriés, 1835) 1

Família Conopophagidae
Conopophaga melanops Pinto, 1954 1
Conopophaga lineata (Cory, 1916) 1

Família Furnariidae
Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 1
Leptasthenura setaria (Temminck, 1824) 1
Anabazenops fuscus (Vieillot, 1816) 1
Philydor atricapillus (Wied, 1821) 1
Philydor lichtensteini Cabanis & Heine, 1859 1
Automolus leucophtalmus (Wied, 1821) 1
Cichlocolaptes leucophrus (Jardine & Selby, 1830) 1
Sclerurus scansor (Ménétriés, 1835) 1
Sclerurus mexicanus Sclater, 1857 1
Cranioleuca pallida (Wied, 1831) 1
Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823) 1
Phacellodomus erythrophtalmus (Wied, 1820) 1
Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885 1
Tripophaga macroura (Wied, 1821) 4

Família Dendrocolaptidae
Xiphorhynchus picus (Gmelin, 1788)* 1
Dendrocincla turdina (Lichtenstein, 1820) 1
Lepidocolaptes squamatus (Lichtenstein, 1822) 1
Lepidocolaptes fuscus (Vieillot, 1818) 1
Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 1822) 1

Família Tyrannidae
Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818) 1
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Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823) 1
Attila rufus (Vieillot, 1819) 1
Onychorhynchus swainsoni Sclater, 1862 3
Platyrinchus leucoryphus Weid, 1831 3
Rhynchocyclus olivaceus (Temminck, 1820) 1
Todirostrum poliocephalum (Weid, 1831) 1
Hemitriccus orbitatus (Wied, 1831) 1
Hemitriccus furcatus (Lafresnaye, 1846) 2
Hemitriccus diops (Temminck, 1822) 1
Hemitriccus nidipendulus (Wied, 1831) 1
Hemitriccus obsoletus (Ribeiro, 1906) 1
Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) 1
Phylloscartes eximius (Temminck, 1822) 1
Phylloscartes oustaleti (Sclater, 1887) 2
Phylloscartes difficilis (Ihering & Ihering, 1907) 1
Phylloscartes paulistus Ihering & Ihering, 1907) 1
Phylloscartes sylviolus (Cabanis & Heine, 1859) 2
Phyllomyias virescens (Temminck, 1824) 1
Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1861 1
Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 1
Ornithion inerme Hartlaub, 1853 1

Família Pipridae
Pipra rubrocapilla Temminck, 1821 1
Pipra pipra (Linnaeus, 1758) 1
Ilicura militaris (Shaw & Nodder, 1808) 1
Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) 1
Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) 1
Neopelma aurifrons (Wied, 1831) 4
Neopelma chrysolophum Pinto, 1944 1

Família Cotingidae
Laniisoma elegans (Thunberg, 1823) 1
Tijuca atra Férussac, 1829 1
Tijuca condita Snow, 1980 5
Calyptura cristata (Vieillot, 1818) 9
Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) 2
Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) 2
Carpornis cucullatus (Swainson, 1821) 1
Carpornis melanocephalus (Wied, 1820) 4
Cotinga maculata (Muller, 1776) 9
Lipaugus lanioides (Lesson, 1844) 2
Piprites pileatus (Temminck, 1822) 4
Iodopleura pipra (Lesson, 1831) 1
Xipholena atropurpurea (Wied, 1820) 7

Família Sylvinae
Rhamphocaenus melanurus (Vieillot, 1819) 1
Polioptila lactea Sharpe, 1885* 5

Família Mimidae
Mimus gilvus (Vieillot, 1808) 2

Família Vireonidae
Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 1
Subfamília Parulinae
Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) 1
Dendroica cerulea (Wilson, 1810) 1
Subfamília Thraupinae
Orchesticus abeillei (Lesson, 1839) 1
Dacnis nigripes Pelzeln, 1856 1
Euphonia chalybea (Mikan, 1825) 1
Euphonia pectoralis (Latham, 1801) 1
Tangara velia (Linnaeus, 1758) 4
Tangara mexicana (Linnaeus, 1766) 1
Tangara seledon (Müller, 1776) 1
Tangara cyanocephala (Müller, 1776) 1
Tangara desmaresti (Vieillot, 1819) 1

CONTINUA



125

CAPÍTULO 9 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DA DIVERSIDADE DA FAUNA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TÁXON ÍNDICE DE AMEAÇA E ENDEMISMO

Tangara cyanoventris (Vieillot, 1819) 1
Tangara peruviana (Desmarest, 1806) 2
Thraupis cyanoptera (Vieillot, 1817) 1
Thraupis ornata (Sparman, 1789) 1
Orthogonys chloricterus (Vieillot, 1819) 1
Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) 1
Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) 1
Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818) 1
Schistochlamys melanopis (Latham, 1790) 4
Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844) 1
Chlorophanes spiza (Linnaeus, 1758) 1
Subfamília Emberizinae
Sporophila frontalis (Verreaux, 1869) 5
Sporophila collaris (Boddaert, 1783) 2
Sporophila falcirostris (Temminck, 1820) 5
Haplospiza unicolor Cabanis, 1851 1
Oryzoborus angolensis (Linnaeus, 1766) 1
Oryzoborus maximiliani Cabanis, 1851 7
Poospiza thoracica (Nordmann, 1835) 1
Amaurospiza moesta (Hartlaub, 1853) 2
Subfamília Cardinalinae
Pitylus fuliginosus(Daudin, 1800) 1
Saltator maxillosus (Cabani, 1851) 1
Passerina brissoni (Lichtenstein, 1823) 1

MAMÍFEROS
Família Didelphidae

Didelphis aurita Wied-Neuwied, 1826 1
Gracilinanus microtarsus (Wagner, 1842) 1
Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804)* 3
Marmosops incanus (Lund, 1840) 1
Marmosops paulensis (Tate, 1931) 1
Micoureus paraguayanus (Tate, 1931) 1
Monodelphis scalops (Thomas, 1888) 2
Monodelphis theresa Thomas, 1921* 8
Philander frenatus (Olfers, 1818) 1
Thylamys velutinus (Wagner, 1842) 1

Família Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758* 6

Família Bradypodidae
Bradypus torquatus Illiger, 1811 7

Família Dasypodidae
Priodontes maximus (Kerr, 1792)* 6

Família Cebidae
Callithrix aurita (É. Geoffroy, 1812) 5
Cebus nigritus (Goldfuss, 1809) 1
Leontopithecus rosalia (Linnaeus, 1766) 9

Família Pithecidae
Callicebus nigrifrons Spix, 1823 1
Callicebus personatus (É. Geoffroy, 1812) 4

Família Atelidae
Alouatta guariba clamitans (Cabrera, 1940) 1
Brachyteles arachnoides (É. Geoffroy, 1806) 8
Brachyteles hypoxanthus (Kuhl, 1820)* 7

Família Phyllostomidae
Artibeus cinereus (Gervais, 1856) 1
Chiroderma doriae Thomas, 1891 2
Diaemus youngi (Jentink, 1893) 1
Lonchophylla bokermanni Sazima, Vizotto & Taddei, 1978 4
Mimon bennettii (Gray, 1838) 1
Mimon crenulatum (E. Geoffroy, 1810) 1
Phylloderma stenops Peters, 1865 1
Platyrrhinus recifinus (Thomas, 1901) 3
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Família Natalidae
     Natalus stramineus Gray, 1838* 2
Família Thyropteridae
     Thyroptera tricolor Spix, 1823 2
Família Vespertilionidade
     Myotis ruber (E. Geoffroy, 1806) 3
Família Felidae
     Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) 2
     Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) 1
     Leopardus wiedii (Schinz, 1821) 2
     Panthera onca (Linnaeus, 1758) 4
     Puma concolor (Linnaeus, 1771) 2
Família Canidae
     Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) 1
Família Tapiridae
     Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) 3
Família Tayassuidae
     Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) 2
     Tayassu pecari (Link, 1795) 2
Família Cervidae
     Mazama americana (Erxleben, 1777)* 2
     Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814)* 2
Família Cricetidae
     Akodon serrensis Thomas, 1902 1
     Blarinomys breviceps (Winge, 1887) 5
     Delomys dorsalis (Hensel, 1872) 1
     Delomys sublineatus Thomas, 1903 1
     Euryoryzomys russatus (Wagner, 1848) 1
     Hylaeamys seuanezi (Weksler, Geise & Cerqueira, 1999) 1
     Juliomys pictipes (Osgood, 1933) 1
     Juliomys rimofrons Oliveira & Bonvicino, 2003 1
     Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837) 1
     Oxymycterus dasytrichus (Schinz, 1821) 1
     Oxymycterus judex (Thomas, 1903) 1
     Oxymycterus quaestor Thomas, 1903 1
     Phaenomys ferrugineus (Thomas, 1894) 8
     Rhagomys rufescens (Thomas, 1866) 9
     Thaptomys nigrita (Lichtenstein, 1829) 2
Família Caviidae
     Cavia fulgida Wagler, 1831 1
Família Cuniculidae
     Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) 1
Família Erethizontidae
     Sphiggurus villosus (F. Cuvier, 1823) 1
Família Echimyidae
     Chaetomys subspinosus (Olfers, 1818)* 2
     Kannabateomys amblyonyx (Wagner, 1845) 2
     Phyllomys pattoni Emmons, Leite, Kock & Costa, 2002 1
     Trinomys dimidiatus (Gunther, 1877) 1
     Trinomys eliasi Pessôa, Oliveira & Reis, 1992 5
     Trinomys iheringi Thomas, 1911 1
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A Mata Atlântica é um dos 34 hotspots de

biodiversidade reconhecidos no planeta (Mittermeier

et al., 2004) nos quais a fauna e flora continuam

a ser seriamente ameaçadas por diferentes

alterações ambientais, incluindo a fragmentação

e o desmatamento (Barbosa, 2001; Dias, 2001). O

bioma Mata Atlântica é um dos que apresentam

maiores índices de diversidade biológica e

altíssimas taxas de endemismo, sendo por isso

um dos alvos prioritários para atividades de

conservação da biodiversidade (Myers, 1997). A

introdução e o estabelecimento de espécies

exóticas constituem outra interferência que pode

levar a competição com espécies nativas,

deslocando-as de seus nichos ou mesmo

extinguindo-as (Mack et al., 2000; Mooney;

Cleland, 2001), além de possibilitarem a

introdução e disseminação de parasitos (Font,

2003). Em conjunto, esses fatores ameaçam as

espécies nativas, em particular as endêmicas

(Bergallo et al., 2000), e alteram as relações

bióticas e os processos evolutivos (Mooney;

Cleland, 2001) e ecológicos (Vitousek, 1990).

O Estado do Rio de Janeiro apresenta alta

taxa de endemismos (muitos deles, até o

momento, apenas presumidos) devido à extensa

área de ecossistemas ainda preservados, incluindo

restingas, manguezais e florestas. De especial

relevância é a faixa de vegetação na Região

Turística da Costa Verde. Essa região possui
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diversas Unidades de Conservação, tanto federais

como estaduais, municipais e particulares,

formando um conjunto relativamente contínuo de

áreas preservadas que totaliza mais de 125 000

ha (Rocha et al., 2003).

O conhecimento sobre a ocorrência e

distribuição de invertebrados terrestres no Brasil,

em particular no Estado do Rio de Janeiro, está

ainda muito longe do desejado, tanto pelo

pequeno número de especialistas como pela falta

de estudos abrangentes, carência essa já alertada

por Coimbra-Filho (1998), dificultando uma

avaliação acurada das áreas de endemismos e

da ocorrência de espécies raras ou ameaçadas

de extinção. Entretanto, sobre alguns grupos

zoológicos, entre os quais os de formigas,

borboletas, odonatos, abelhas, aracnídeos,

gastrópodes e minhocas, dispõe-se de algumas

informações mais detalhadas.
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Formigas
Nosso conhecimento sobre a distribuição de espécies

de formigas, particularmente das que têm ocorrência

constatada no Estado do Rio de Janeiro, está longe de ser

completo. Muitas espécies possuem ampla distribuição

geográfica e, além das cerca de 12 000 já descritas no

mundo (Agosti; Johnson, 2005), estima-se que ainda

existam 8 000 desconhecidas.

Segundo estimativa de Lewinsohn et al. (2005),

o Brasil, com sua magnífica diversidade ambiental,

abriga 20% (2 500) das espécies descritas. Contagens

efetuadas pelo Laboratório de Mirmecologia da

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Veiga-

Ferreira et al., 2001) indicaram, com base no catálogo

taxonômico de Formicidae (Kempf, 1972), 411 espécies

nominais (278 nomes específicos, 105 subespecíficos

e 28 variedades) no Estado do Rio de Janeiro.

Cyphomyrmex bicornis Forel, 1895, uma formiga da tribo

Attini, cultivadora de fungos e parente das saúvas

(gênero Atta Fabricius, 1804), é endêmica do estado.

Essa espécie foi descrita a partir de uma única amostra

coletada na Colônia Alpina, em Teresópolis. Outra

amostra, coletada no Parque Nacional do Itatiaia, está

depositada no Museu de Zoologia da Universidade de

São Paulo. Recentemente, a espécie foi coletada

novamente em Teresópolis por alunos da Universidade

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Outros dois casos de espécies endêmicas que

ocorrem no Estado do Rio de Janeiro também são da tribo

Attini: Atta robusta Borgmeier, 1939 (saúva-preta), citada

na lista de espécies ameaçadas do Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

(Ibama), e Trachymyrmex atlanticus Mayhé-Nunes &

Brandão, 2007 (Figuras 10.1. e 10.2.), endêmica do estado.

A localidade-tipo da primeira é São Bento (próximo ao

Município de Duque de Caxias); a da recém-descrita T.

atlanticus, por sua vez, é a Restinga da Marambaia (Mayhé-

Nunes; Brandão, 2007). No entanto, diferentemente de

Cyphomyrmex bicornis, ambas são habitantes de terras

baixas, nidificando em áreas próximas ao litoral e

apresentando distribuição mais ampla: Rio de Janeiro e

Espírito Santo, para a primeira, e Rio de Janeiro, Espírito

Santo e sul da Bahia, para a segunda.

Figura 10.1.
Cabeça, em vista frontal, de operária de Trachymyrmex
atlanticus Mayhé-Nunes & Brandão, parátipo. (Modificado
de Mayhé-Nunes e Brandão, 2007.)

Figura 10.2.
Mesossoma, em vista lateral, de operária de Trachymyrmex
atlanticus Mayhé-Nunes & Brandão, parátipo. (Modificado
de Mayhé-Nunes e Brandão, 2007.)

Borboletas

Tem-se em Lepidoptera, especialmente no caso

de borboletas, um dos grupos de insetos mais bem

conhecidos taxonomicamente no Brasil, perfazendo

cerca de 30 000 espécies, das quais cerca de 3 500

são de borboletas e as demais de mariposas. Essas

últimas, em sua maioria, apresentam tamanho pequeno

e médio. Apenas duas dentre as 57 espécies ameaçadas

de extinção dessa ordem são mariposas: acredita-se

que esses números se devam não somente à maior

sensibil idade das borboletas, mas também à

disponibilidade de maior quantidade de dados sobre

estas. Ainda não temos informações precisas sobre a

riqueza de espécies de Lepidoptera no Estado do Rio
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de Janeiro, mas, com base na distribuição de algumas

famílias, podemos estimar que 30% a 50% do total de

espécies descritas no país ocorrem em terras

fluminenses. Segundo Brown e Freitas (2000), 844

espécies são conhecidas em Itatiaia, 622 no Município

do Rio de Janeiro, 656 em Xerém e 589 no delta do Rio

São João. Embora existam outras listas locais de

espécies, geralmente bem antigas, não se conta ainda

com uma lista que abranja todo o estado.

Levantamentos preliminares e estudos pontuais sobre

insetos e plantas hospedeiras indicam que nesses

grupos, como também deve ocorrer com a maioria dos

outros grupos de animais, a diversidade de espécies

aumenta da faixa litorânea (em restingas, por exemplo)

para a Mata Atlântica do interior, além de aumentar

também em cotas altimétricas médias e baixas. Mais

comumente, as espécies endêmicas e aquelas sob

maior ameaça de extinção ocorrem, com poucas

exceções, nas áreas de maior altitude, por seu grau de

isolamento, e, em alguns casos, no litoral, pelo forte

impacto antrópico. Segundo a lista de espécies

ameaçadas do Ministério do Meio Ambiente (Brasil,

2007), das 57 espécies de Lepidoptera, 33 ocorrem no

Estado do Rio de Janeiro e oito delas são exclusivas do

estado: Pseudocroniades machaon seabrai (Mielke,

1995), Turmada camposa (Plotz, 1886) (Hesperiidae),

Dasyophthalma delanira (Hewitson, 1862), Episcada

vitrea (D’Almeida & Mielke, 1967) (Nymphalidae),

Mimoides lysithous harrisianus (Swainson, 1822),

Parides ascanius (Cramer, 1775) (Papilionidae), Panara

ovifera (Seitz, 1916) (Riodinidae) e Dirphia monticola

(Zerny, 1923) (Saturniidae).

Regiões como o Parque Nacional do Itatiaia e o

Parque Nacional da Serra dos Órgãos apresentam

registros, às vezes únicos, de muitas das espécies

ameaçadas de extinção. Algumas espécies possuem

populações remanescentes em áreas isoladas e com

risco de destruição, como por exemplo Actinote zikan

d’Almeida, 1951 (com registros de populações em

Itatiaia e Bocaina), D. monticola (registro de uma

população isolada no alto do Parque Nacional do

Itatiaia) e D. delanira (cuja única população conhecida

ocorre em Nova Friburgo). Outras apresentam ainda

várias populações, mas em sua maioria são raras e se

encontram sob forte pressão antrópica, como é o caso

de Parides ascanius (Cramer, 1775) (que ocorre em

áreas de baixadas e restinga em parte do litoral

fluminense) e Hypoleria fallens (Haensch, 1905) (de

que são conhecidas populações pequenas e instáveis

em algumas localidades do estado). Há ainda várias

outras espécies de lepidópteros que não constam da

lista de espécies ameaçadas do Ministério do Meio

Ambiente (Brasil, 2007), mas que estão sob risco de

extinção no Estado do Rio de Janeiro (para informações

mais detalhadas, ver Otero et al., 2000).

Odonatos
Os odonatos são insetos comuns e muito

conhecidos, recebendo por essa razão diferentes nomes

populares: lavadeira, lava-bunda, libélula, jacinta,

cavalo-de-judeu, cavalinho-do-diabo, ziguezague e

cigarrinha. Trata-se de uma ordem cosmopolita, com

5 398 espécies conhecidas em todo o mundo, sendo

2 586 pertencentes à subordem Zygoptera e 2 812 à

subordem Anisoptera (Davies; Tobin, 1984, 1985). O

número de espécies conhecidas nos últimos 23 anos,

somado ao anteriormente registrado na literatura, se

aproxima de 10 000 espécies distribuídas em todo o

mundo. No Brasil são conhecidas 772 espécies,

distribuídas em 14 famílias e 127 gêneros (Costa; Oldrini,

2007) . Em razão da elevada diversidade da

odonatofauna nas regiões tropicais, acredita-se que esse

número deva atingir no mínimo mil espécies, o que se

reflete na elevada taxa de descrição de espécies nas

últimas décadas.

A fauna odonatológica do Estado do Rio de

Janeiro está constituída por 308 espécies conhecidas,

a maioria representada no acervo do Museu Nacional

da Universidade Federal do Rio de Janeiro em sua maior

parte com indivíduos adultos, material esse que serviu

de base, juntamente com o acervo bibliográfico, para a

elaboração da listagem das espécies eventualmente

ameaçadas.

São citadas como endêmicas três espécies. Uma

delas é Acanthagrion taxaense Santos, 1965

(Coenagrionidae), endêmica do Estado do Rio de Janeiro,
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com registro somente em Recreio dos Bandeirantes, na

Baixada de Jacarepaguá, e que não é mais encontrada

em sua localidade-tipo (Pedra de Itaúna), sendo

considerada, segundo os critérios da International Union

for Conservation of Nature and Natural Resources

(IUCN), já extinta na natureza. As outras são Homeoura

silvae Bulla, 1971 (Coenagrionidae), endêmica de

restinga, nos arredores da Lagoa das Taxas, Recreio dos

Bandeirantes, considerada espécie em perigo     no estado,

e Praeviogomphus propius Belle, 1995 (Gomphidae),

endêmica da Mata Atlântica, restrita a áreas de altitude

(Itatiaia) e provavelmente Teresópolis, com distribuição

restrita e populações pequenas e considerada espécie

ameaçada (em perigo), segundo os critérios adotados.

Além das espécies endêmicas, merecem

destaque, por sua distribuição restrita ou raridade:

Heteragrion ovatum Selys, 1862 (Megapodagrionidae),

que ocorre em pequenos riachos no interior de mata e

é uma espécie vulnerável, segundo os critérios da IUCN;

Mecistogaster asticta Selys, 1860 (Pseudostigmatidae),

espécie rara, em perigo no Estado do Rio de Janeiro,

com registro no interior da mata do Parque Nacional

de Itatiaia, cujas larvas provavelmente se criam em

buracos em troncos de árvores; Erythrodiplax

chromoptera Borror, 1942 (Libellulidae), descrita com

base em quatro exemplares provenientes do Rio Grande

do Sul, e cujo registro no Estado do Rio de Janeiro se

baseia em um único exemplar de 1952, encontrado na

Quinta da Boa Vista — considerada espécie esporádica

ou eliminada por algum fator (Santos, 1953) —; Telagrion

longum Selys, 1876, rara, de interior de mata, em clareira,

delimitada por área de restinga, com população

pequena, presumivelmente ameaçada; Heliocharis

amazona Selys, 1853 (Dicteriadidae), rara, de interior

de mata, em margem de riachos e rios, com população

pequena, considerada vulnerável;     Neuraeschna costalis

(Burmeister, 1839) (Aeshnidae), rara, de interior de mata,

com população pequena, considerada vulnerável; e

Archeogomphus infans (Ris, 1913) (Gomphidae) e

Staurophlebia reticulata (Burmeister, 1839) (Aeshnidae),

ambas raras, com populações pequenas e em declínio,

sendo a primeira considerada vulnerável e a segunda

em perigo.....

Abelhas
Segundo Michener (2000), existem cerca de 4 000

gêneros, que abrangem de 25 000 a 30 000 espécies de

abelhas distribuídas nas diferentes regiões do mundo,

sendo que aproximadamente 85% das já descritas são

solitárias (Batra, 1984). Estima-se que cerca de 5 000

ocorram no Brasil, onde, segundo levantamentos realizados

em diferentes regiões, há cerca de 2 000 espécies de

abelhas já catalogadas. Os grupos que originaram a fauna

de abelhas do Brasil provieram, há milhões de anos, do

antigo supercontinente de Gondwana, que reunia África

e América do Sul. A partir da separação continental, muitas

espécies de abelhas divergiram dos grupos originais,

colonizando novas regiões (Silveira et al., 2002).

Destacam-se também algumas espécies exóticas,

como Anthidium manicatum Linnaeus, 1758

(Megachilidae) e Apis mellifera Linneaus 1758 (Moure;

Urban, 1964, Silveira et al. 2002). Alves dos Santos (2002)

relata que foram listadas 729 espécies de abelhas no

Estado de São Paulo, mas infelizmente não se dispõe

ainda de uma lista total de ocorrência de espécies no

Estado do Rio de Janeiro. Destacam-se apenas os

inventários parciais de Lorenzon et al. (2006), sobre

fauna de Meliponina na Ilha Grande, e de Aguiar e

Gaglianone (2006), sobre Apoidea em fragmentos de

mata presentes na Região de Petróleo e Gás Natural.

Os estudos de ocorrência e distribuição de abelhas nos

hábitats são fundamentais para evidenciar possíveis

espécies em extinção. Na lista brasileira, alerta-se sobre

as seguintes espécies: Exomalopsis (Phanomalopsis)

atlantica Michener & Moure, 1957, criticamente em

perigo no Estado de São Paulo; Melipona capixaba

Moure & Camargo, 1994, vulnerável no Espírito Santo;

e Xylocopa (Diaxylocopa) truxali , Madsen, 2003,

vulnerável em Goiás e Minas Gerais.

Várias espécies de Melipona (abelhas eussociais),

que comumente ocorrem na Mata Atlântica (Figura

10.3), são suscetíveis ao desflorestamento e a outras

modificações infligidas ao ambiente. Algumas dessas

espécies não resistem sequer às margens de mata, e

nem mesmo a “refúgios” florestais e a perturbações

antrópicas (Silveira et al., 2002). No Estado do Rio de

Janeiro, a experiência de pesquisadores e os parcos
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dados disponíveis em coleções científicas indicam como

áreas de prováveis endemismos a Serra da Bocaina, a

Restinga da Maram-baia, a Ilha Grande e a região do

Tinguá. As espécies de abelhas da Ilha Grande

constituem importante acervo a ser estudado e

protegido, devido a seu isolamento geográfico, que já

dura milhares de anos.

Aracnídeos
A classe Arachnida apresenta cerca de 100 000

espécies recentes descritas, sendo a segunda mais

diversa dentre os animais, atrás apenas de Insecta

(Harvey, 2003). Os aracnídeos são, em sua maioria,

predadores terrestres, de hábitos noturnos, dentre os

quais a mais notável exceção é constituída por muitos

Figura 10.3.
Melipona quadrifasciata Lepeletier, 1838, a abelha-
mandaçaia, indicada como espécie-bandeira.

Foto: Maria Cristina Lorenzon

Figura 10.4.
Scaptotrigona bipuntacta (Lepeletier, 1836), a abelha-
tubuna, em seu ninho, em troncos de árvores da Mata
Atlântica.

Foto: Maria Cristina Lorenzon

grupos de ácaros fitófagos, parasitas e aquáticos. Esses

animais, em especial as aranhas, são um dos mais

importantes grupos de predadores em todos os

ecossistemas terrestres, sendo agentes reconhecida-

mente eficientes no controle biológico natural em

ecossistemas agrícolas (Dippenaar-Schoeman; Jocqué,

1997).

De maneira geral, a fauna de aracnídeos do

Estado do Rio de Janeiro ainda é pouco conhecida,

devido à carência de inventários faunísticos, de dados

sobre a distribuição de espécies e de especialistas que

possam revisar e identificar as espécies encontradas.

No entanto, o registro de aracnídeos fluminenses é

provavelmente o mais extenso dentre os demais estados

brasileiros, contando com grande número de citações

desde o século XVIII. Isso decorre de um longo histórico

de pesquisas e expedições de coleta, principalmente

na região da cidade do Rio de Janeiro e áreas próximas,

pontos de passagem para a maioria das expedições

científicas do século XIX, como as de Langsdorff, Saint-

Hilaire, Wied-Neuwied, Darwin e Spix e Martius, dentre

muitas outras (Papavero, 1971).

A interpretação dos dados de distribuição de

invertebrados, especialmente em grupos pouco estudados

e muito diversos, como os aracnídeos, deve sempre ser

empreendida com grande cuidado. Muitas vezes, um táxon

até então conhecido apenas por meio de lotes típicos

provenientes de um único ponto tem sua área de

distribuição bastante ampliada como resultado de uma

revisão taxonômica ou de levantamentos faunísticos em

novas áreas. Assim, para aracnídeos, devemos tratar os

casos de distribuição restrita a uma ou mais áreas

contíguas, citados abaixo, como apenas um endemismo

presumido ou prima facies, até que estudos posteriores

possam ajudar a determinar uma área de distribuição

mais realística para o animal considerado. Das ordens de

aracnídeos que possuem representantes citados no Estado

do Rio de Janeiro, abordaremos apenas aquelas cujos

dados de distribuição são mais adequados para o enfoque

deste trabalho. Em número decrescente de espécies, têm-

se as ordens Araneae, Opiliones, Scorpiones, Amblypygi,

Palpigradi e Schizomida. As ordens Acari e

Pseudoscorpiones não foram incluídas, uma vez que o
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conhecimento sobre sua distribuição é ainda bastante

fragmentário, o que dificulta sua quantificação.

A maior ordem de aracnídeos, em número de

espécies, é a das aranhas (Ordem Araneae), com quase

40 000 espécies descritas, distribuídas em cerca de 3 700

gêneros e 108 famílias (Platnick, 2007). No Brasil, foram

citadas pouco mais de 3 000 espécies, incluídas em cerca

de 650 gêneros e 71 famílias. Até o momento, de acordo

com a base de dados organizada por R. Baptista e

colaboradores, 913 espécies de aranhas, distribuídas em

370 gêneros pertencentes a 55 famílias, foram

consideradas como possuindo registros válidos no Estado

do Rio de Janeiro. Nessa estimativa não foram incluídas

105 espécies consideradas nomina dubia ou sobre cuja

identificação haja dúvidas razoáveis, devido a discrepâncias

em relação à área geográfica confirmada para a espécie

citada. Esse número representa uma primeira aproximação

à compreensão da araneofauna fluminense, mas sua

composição taxonômica certamente irá sofrer muitas

alterações, pois vários grupos ainda necessitam de revisões

e o número de táxons inéditos continua a crescer a cada

novo inventário realizado. Como seria de esperar, a cidade

do Rio de Janeiro apresenta uma porcentagem muito alta

dos registros da araneofauna fluminense (cerca de 460

espécies, 254 gêneros, 52 famílias), graças ao longo

histórico de coletas, perfazendo quase 60% do total de

espécies registradas no estado.

Um fato digno de nota é a presença de um grande

número de espécies inéditas, 48 das quais já incluídas

na base de dados, além de outras ainda não

computadas, mas cuja existência já foi documentada

por espécimes depositados em coleções. Esse fato, aliado

ao escasso conhecimento sobre a distribuição das

espécies, evidenciando a ocorrência pontual de muitas

delas, dificulta a análise individual de endemismos

presumidos e torna visível o parco conhecimento

taxonômico sobre aranhas fluminenses e brasileiras.

De acordo com os registros compilados de mais

de 650 trabalhos na literatura (estimados como cerca

de 95% dos trabalhos relevantes) e com os espécimes

atualmente depositados na coleção aracnológica do

Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de

Janeiro (MNRJ, coleção que contém o maior número

de lotes de aranhas fluminenses), podemos estimar que

cerca de 275 espécies são representadas apenas por

espécimes coletados no estado ou em áreas limítrofes

(como porções mineiras do Parque Nacional do Itatiaia

ou porções paulistas do Parque Nacional da Bocaina)

e podem ser consideradas táxons endêmicos

presumíveis no Estado do Rio de Janeiro. Além dessas,

dispõe-se de registros exclusivos para o Rio de Janeiro

de outras 91 espécies cuja identidade ainda é duvidosa

(sinônimos ou prováveis nomina dubia) ou cuja real

procedência só pode ser determinada com estudos

taxonômicos adicionais. Cabe mencionar também que,

dentre as 913 espécies registradas no estado até o

momento, cerca de 70% (592 espécies descritas e 51

inéditas) possuem ao menos parte de sua série-tipo

(ou de um de seus sinônimos) composta de exemplares

coletados em terras fluminenses.

Destacamos a seguir os principais táxons de

aranhas com representantes endêmicos presumidos no

Estado do Rio de Janeiro e áreas limítrofes. A família

Anyphaenidae apresenta grande número de espécies

limitadas ao território fluminense (52 espécies com registros

seguros, além de seis outras cuja identidade é duvidosa).

Os gêneros com maior número de espécies endêmicas

presumidas são Arachosia O. P.-Cambridge, 1882, com sete

espécies, dentre as quais A. arachosia Mello-Leitão, 1922

(de Petrópolis), A. freiburgensis Keyserling, 1891, A. striata

(Keyserling, 1891) (ambas de Nova Friburgo), A. albiventris

Mello-Leitão, 1922, e A. mezenioides Mello-Leitão, 1922

(ambas de Pinheiral); Teudis O. P.-Cambridge, 1896, com

sete espécies, dentre as quais T. formosus (Keyserling, 1891)

(do Rio de Janeiro, Corcovado), T. griseus (Keyserling, 1891),

T. opertaneus (Keyserling, 1891), T. tensus (Keyserling, 1891)

(as três de Nova Friburgo), T. parvulus (Keyserling, 1891) e

T. suspiciosus (Keyserling, 1891) (ambas de Itaocara,

Fazenda Calvário); e Aysha Keyserling, 1891, com cinco

espécies, incluindo A. borgmeyeri Mello-Leitão, 1926 (de

Petrópolis), A. fortis (Keyserling, 1891) (de São Fidélis,

Fazenda Calvário), A. diversicolor (Keyserling, 1891) e A.

striolata (Keyserling, 1891) (ambas de Nova Friburgo).

A família Theridiidae abrange 33 espécies com

representantes endêmicos fluminenses. Podemos citar

Achaearanea eramus Levi, 1963 (do Rio de Janeiro e
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Teresópolis), Achaearanea sicki Levi, 1963 (de

Teresópolis), Anelosimus dubiosus (Keyserling, 1891) (de

Nova Friburgo), Anelosimus sumisolenus Agnarsson,

2005 (de Petrópolis), Chrysso arops Levi, 1962 (de

Teresópolis), Dipoena keyserlingi Levi, 1963 (de

Miracema), Echinotheridion andresito Ramírez &

González, 1999 (de Teresópolis), e Wirada tijuca Levi,

1967 (do Rio de Janeiro).

Dentre as Corinnidae, apenas 24 espécies dispõem

de registros no estado. Destacamos o gênero Castianeira

Keyserling, 1879, com seis espécies, dentre as quais C.

dubia Mello-Leitão, 1922 (em Pinheiral), C. rutilans Simon,

1896 (no Rio de Janeiro, Tijuca), e C. pyriformis Keyserling,

1891 (em Nova Friburgo), e o gênero Myrmecium Latreille,

1824, com cinco espécies, das quais mencionamos M.

itatiayae Mello-Leitão, 1932 (em Itatiaia), M. rufum Latreille,

1824 (no Rio de Janeiro e em Cachoeiras de Macacu), M.

obscurum Keyserling, 1891, e M. latreillei Lucas, 1857

(ambas do Rio de Janeiro). Uma espécie muito interessante

é Trachelopachys ammobates Platnick & Rocha, 1995, da

restinga de Barra de Maricá, onde é abundante na zona

litorânea, andando sobre a areia ou entre a vegetação

praiana, além da existência de uma população disjunta

em Paranaguá, PR.

Em Thomisidae, família das aranhas-caranguejo,

as espécies limitadas ao Estado do Rio de Janeiro são

em número de 24. Podemos mencionar Epicadinus

gavensis H. Soares, 1946 (no Rio de Janeiro, Tijuca),

Epicadus rubripes Mello-Leitão, 1924 (em Niterói),

Platyarachne histrix Simon, 1895 (no Rio de Janeiro,

Tijuca), Stephanopis macrostyla Mello-Leitão, 1929 (em

Mendes), Titidiops melanosternum Mello-Leitão, 1929,

Titidius albifrons Mello-Leitão, 1929 (ambas em

Teresópolis), Tmarus metropolitanus Mello-Leitão, 1929

(no Rio de Janeiro), e Tobias corticatus Mello-Leitão, 1917

(em Nova Iguaçu).

As aranhas papa-moscas, da família Salticidae,

apresentam 18 endemismos em território fluminense.

Destacamos Tariona bruneti Simon, 1902 (no Rio de

Janeiro, Tijuca), T. mutica Simon, 1903 (em Teresópolis),

Arachnomura hyeroglyphica Mello-Leitão, 1917 (em

Mendes: Martins Costa), Coryphasia albibarbis Simon,

1902 (no Rio de Janeiro: Tijuca), Cylistella coccineloides

(O. P.-Cambridge, 1869) (em Nova Friburgo) e Rhyphelia

variegata Simon, 1902 (em Teresópolis).

Há quatro espécies endêmicas putativas de

Ctenidae, sendo três de Itatiaya Mello-Leitão, 1915: I.

apipema Polotow & Brescovit, 2006 (em Nova Friburgo),

I. iwyty Polotow & Brescovit, 2006 e I. tacamby Polotow

& Brescovit, 2006 (ambas em Teresópolis), além de

Paravulsor impudicus Mello-Leitão, 1922 (em Petrópolis),

que é a espécie-tipo e única descrita desse gênero.

Digno de nota é o alto número de endemismos e

de táxons inéditos em algumas famílias e gêneros. Por

exemplo, há cinco espécies inéditas de Ochyrocera Simon,

1891, provenientes de locais variados, como os parques

nacionais da Tijuca e do Itatiaia e os parques estaduais

do Desengano e de Cachoeiras de Macacu, além de um

gênero e uma espécie inéditos de Ochyroceratidae, das

restingas do Município do Rio de Janeiro e da Ilha da

Marambaia. Já o gênero Odo Keyserling, 1887 apresenta

O. pulcher Keyserling, 1891 (no Rio de Janeiro), e O. similis

Keyserling, 1891 (no Rio de Janeiro e na Ilha da

Marambaia), além de nove espécies inéditas, que ocorrem

respectivamente em Nova Friburgo (Parque Estadual de

Três Picos), Itatiaia (Parque Nacional do Itatiaia), Pinheiral,

Maricá (restinga de Barra de Maricá), Petrópolis, Nova

Friburgo (Lumiar), Santa Maria Madalena (Parque Estadual

do Desengano), Teresópolis (Parque Nacional da Serra dos

Órgãos), Guapimirim (parte baixa do Parque Nacional da

Serra dos Órgãos), Cachoeiras de Macacu (Reserva

Ecológica de Guapiaçu) e Casimiro de Abreu (Morro de

São João).

Outra ocorrência notável é uma espécie não

descrita de Micaria Westring, 1851 (Gnaphosidae), na

restinga de Barra de Maricá. Esse gênero é, até o

momento, restrito à região holártica e, essa espécie é a

primeira conhecida na América do Sul. Esses grupos

revelam o amplo desconhecimento da araneofauna

fluminense e indicam que o número de espécies

registradas no estado deve aumentar bastante nos anos

vindouros.

Dentre os aracnídeos, a segunda maior ordem

em termos de número de espécies é a dos opiliões

(ordem Opiliones), com cerca de 6. 400 espécies

descritas, distribuídas em 46 famílias (Kury, 2007). De
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ocorrência no Brasil, foram citadas até o momento

pouco mais de 900 espécies, de 14 famílias (Kury, 2003;

A.B. Kury, comunicação pessoal ; A. Tourinho,

comunicação pessoal) . Até o momento, foram

registradas no estado 319 espécies, distribuídas em 119

gêneros de cinco famílias, segundo dados compilados

por R. Baptista a partir do material estudado por A. B.

Kury (Museu Nacional da Universidade Federal do Rio

de Janeiro), A. Tourinho (Instituto Nacional de Pesquisas

da Amazônia – INPA) e outros pesquisadores. Esses

números mostram que cerca de um terço das espécies

registradas no Brasil ocorrem no Estado do Rio de

Janeiro. Outro fato importante é o grande número de

espécies (200) com ao menos parte de sua série-tipo

(ou daquela de um de seus sinônimos) descrita em

algum ponto do território fluminense. Essas 200 espécies

representam cerca de 22% do total de espécies

registradas no território brasileiro, evidenciando a

importância histórica do Estado do Rio de Janeiro como

local de coleta de aracnídeos.

Os escorpiões constituem um grupo de

aracnídeos com diversidade mediana, apresentando

cerca de 1700 espécies, alocadas em aproximadamente

180 gêneros e 14 famílias, em todo o mundo. O território

fluminense é relativamente pobre em escorpiões, pois

apenas oito espécies, de quatro gêneros, em duas

famílias, foram registradas no estado. Uma espécie

adicional de escorpião, não incluída na contagem

acima, é Thestylus signatus Mello-Leitão, 1933, descrita

na então Vila de Rodeio (atual Engenheiro Paulo de

Frontin). Essa espécie é, no entanto, considerada como

nomen dubium (Yamaguti; Pinto-da-Rocha, 2003), pois

o holótipo e único exemplar conhecido foi destruído,

juntamente com o restante da Coleção Cesar Pinto

(Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz).

Na família Bothriuridae, a única espécie válida

de ocorrência citada no Estado do Rio de Janeiro é

Thestylus glasioui (Bertkau, 1880), de distribuição

relativamente restrita, coletada em várias localidades

das serras do Mar e da Mantiqueira, desde Magé até

Itatiaia, embora também encontrada ao longo da Serra

da Bocaina no Estado de São Paulo. Já a família

Buthidae apresenta duas espécies com distribuição

mais restrita. Tityus munozi Lourenço, 1997, foi descrita

na Ilha de Itacuruçá, Mangaratiba. A série-tipo,

composta dos únicos três exemplares conhecidos, foi

coletada no início da década de 1970. Já Tityus potameis

Lourenço & Giupponi, 2004, tem distribuição disjunta

e pontual, com exemplares da série-tipo coletados nas

margens dos rios Sana e Macaé, no Município de

Macaé, e também em Santa Teresa, ES.

Quanto     à ordem Amblypygi, apenas uma única

espécie da família Charinidae teve ocorrência citada no

território fluminense, embora quatro outras espécies

inéditas da mesma família sejam conhecidas. Charinus

schirchii (Mello-Leitão, 1931) foi descrita no município de

Teresópolis, sem dados adicionais. A série-tipo foi porém

perdida e as muitas tentativas de coleta de exemplares

adicionais foram infrutíferas até o momento, o que torna

problemática a determinação da identidade dessa espécie.

As espécies inéditas de amblipígidos também

pertencem ao gênero Charinus Simon, 1892. Da primeira

espécie, Charinus sp. 1, conhece-se apenas um macho,

proveniente da entrada da Gruta Pedra Santa, em

Cantagalo, o qual não apresenta caracteres troglomórficos.

Essa gruta, e provavelmente outras localizadas no mesmo

sistema cárstico, deve atuar como refúgio, pois a vegetação

do entorno encontra-se muito alterada, com apenas

algumas poucas manchas de floresta secundária em meio

a amplas áreas de pastagens. Charinus sp. 2 é

representada por vários exemplares coletados no Parque

Estadual da Pedra Branca, município do Rio de Janeiro.

Essa espécie é encontrada em grotas e refúgios de pedras

com água no fundo, hábitat típico de muitas espécies do

gênero. Charinus sp. 3 é representada por numerosos

exemplares de ambos os sexos, e também por imaturos,

todos coletados dentro das galerias de águas pluviais e

outras cavidades subterrâneas do Museu Nacional da

Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa

Vista, município do Rio de Janeiro. Essa surpreendente

descoberta constitui um caso raríssimo de sinantropia em

Amblypygi. Embora várias expedições tenham sido feitas

a áreas florestadas fluminenses e em outros estados do

Brasil, nenhum exemplar dessa espécie foi coletado fora

do Museu Nacional. É provável que a espécie tenha sido

introduzida na capital fluminense, já que existe outra
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espécie inédita registrada nas áreas florestadas do

município e alguns caracteres morfológicos indicam um

relacionamento filogenético mais próximo a espécies de

Minas Gerais e do Espírito Santo. A falta de exemplares

adicionais de outras localidades não nos permite,

entretanto, identificar uma área de origem.

A última espécie inédita, Charinus sp. 4, foi

recentemente descoberta e representa um caso ainda mais

surpreendente de sinantropia. Cerca de seis dezenas de

exemplares pequenos, exibindo caracteres troglomórficos

(por exemplo, ausência de cômoro ocular, cor branco-

amarelada) foram encontradas durante escavações

realizadas na restauração do convento de Santo Antônio,

no centro da cidade do Rio de Janeiro. Outro fato digno de

nota foi não se haver encontrado nenhum macho, o que

torna a hipótese de partenogênese plausível. Essas duas

espécies inéditas são os únicos casos de sinantropia em

Amblypygi em que não há uma área natural florestada

no entorno das habitações humanas em que esses

aracnídeos são encontrados.

Da ordem Palpigradi, apenas Eukoenenia roquettei

(Mello-Leitão & Arlé, 1935), da família Eukoeneniidae, é

registrada no estado, conhecida apenas da localidade-

tipo: Rio de Janeiro, Parque Nacional da Tijuca.

Infelizmente, a série-tipo foi perdida; várias tentativas

posteriores de coleta de exemplares adicionais não

foram bem sucedidas.

Da ordem Schizomida, há registro apenas de uma

espécie de ampla distribuição, Stenochrus portoricensis

Chamberlin, 1922 (Hubbardiidae), encontrada

principalmente em áreas florestadas submetidas a impacto

antrópico nos municípios do Rio de Janeiro e Magé. Essa

capacidade de sobreviver em áreas antropizadas, às vezes

mesmo em parques e quintais, e a partenogênese

aparentemente obrigatória (machos desconhecidos)

podem ajudar a explicar a extensa distribuição ao longo

das Américas e em alguns pontos da África.

Minhocas

Das aproximadamente 3 700 espécies de

minhocas conhecidas no mundo (Reynolds, 1994),

apenas 305 são encontradas no Brasil (Brown; James,

2007), apesar de ainda existirem grandes áreas com

poucos registros (ou nenhum) de minhocas. No país,

mais de 20 espécies exóticas têm invadido

principalmente áreas agrícolas, antrópicas e

perturbadas, mas pouca informação existe sobre os

efeitos dessas espécies sobre o solo e sobre as

populações de espécies nativas. No momento não há

taxônomo atuante nessa área no Brasil e são poucos

os especialistas no mundo capazes de identificar

minhocas brasileiras. É portanto imprescindível

proceder-se à capacitação de brasileiros para a

identificação de minhocas, de modo que se possam

gerar mais dados sobre essas populações (ecologia,

taxonomia, biogeografia, distribuição) nos diferentes

ecossistemas do país e sobre o uso potencial desses

animais como bioindicadores ambientais.

São conhecidas no Estado do Rio de Janeiro

apenas 26 espécies, sendo 17 nativas e nove exóticas.

Dispõe-se, no entanto, de poucas referências sobre a

ocorrência de minhocas no estado, baseadas em poucas

coletas (somente 20 locais), que na maioria permitiram

encontrar espécies conhecidas somente desses locais

ou de outros na Mata Atlântica. Certamente, o número

real de espécies no estado é muito maior do que o

atualmente conhecido, considerando-se o pequeno

esforço amostral e o número de espécies (76, das quais

47 são nativas e 30 exóticas) encontradas no Estado

de São Paulo (Brown; James, 2006). As informações

sobre o endemismo ou a raridade de minhocas no Rio

de Janeiro são muito precárias, sendo necessário maior

esforço de coleta para avaliar o endemismo e o estado

de ameaça das espécies conhecidas no estado. Da

família Glossoscolecidae, que inclui 16 espécies, várias

são conhecidas de apenas um local no estado (e no

país): Fimoscolex tairim Righi, 1974 (em Itatiaia), F.

thayeri Cernosvitov, 1934 (em Mendes), Glossoscolex

(Glossoscolex) robustus Cernosvitov, 1938 (em

Teresópolis), G. (G.) taunayi Michaelsen, 1925 (na Serra

da Bocaina), G. (G.) klossae Righi, 1972 (na Ilha da

Gipóia), e uma nova espécie de Glossoscolex

(Glossoscolex), coletada no Município do Rio de Janeiro.

Da família Ocnerodrilidae pode ser citada a única

espécie conhecida no estado: Kerriona luederwaldti

Michaelsen, 1925 (em Itatiaia).
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Cabe também mencionar as espécies de

minhocuçus (de comprimento superior a 30 cm),

conhecidas principalmente da Serra do Mar do Rio de

Janeiro e de outros estados: F. sacii (Righi, 1971), G. (G.)

amomee Righi, 1971, G. (G.) giganteus giganteus

Leuckart, 1836 (a primeira minhoca descrita no Brasil

e na América Latina), G. klossae, G. (G.) montagneri

Righi, 1972, G. robustus, G. (G.) wiengreeni (Michaelsen,

1897), Glossoscolex sp. nov. 20 e Rhinodrilus xeabaibus

Righi, 1969 (Brown; James, 2007).

Gastrópodes

Os gastrópodes são conhecidos por sua grande

diversidade, tanto em termos de forma como de

ocupação de hábitats. Mollusca é o segundo maior filo

em número de espécies descritas, depois de Arthropoda,

estimando-se existirem de 50 000 a 100 000 espécies

(Boss, 1971; Solem, 1984), ou mesmo 200 000, segundo

Gaston e Spicer (1998), 35 000 das quais,

aproximadamente, são gastrópodes terrestres. Embora

estes últimos sejam considerados um dos grupos de

invertebrados mais ameaçados (Barbault; Sastrapradja,

1995; Lydeard et al., 2004), essencialmente pela perda

de hábitats, as informações são ainda muito precárias,

pois não há levantamentos completos e nem

mapeamento de áreas de ocorrência. No Brasil, o

primeiro catálogo organizado (Lange-de-Morretes, 1949)

listou cerca de 460 nomes específicos e subespecíficos,

a grande maioria ainda necessitando de profunda

revisão sistemática e biogeográfica. Salgado e Coelho

(2003) compilaram uma lista com 590 espécies

terrestres, excluindo as lesmas. Simone (1999)

mencionou 670 espécies descritas e estimou a

existência de 2 000 a serem ainda descritas. Levando-

se em conta as imensas lacunas de conhecimento sobre

a fauna de moluscos, especialmente micromoluscos

(menores que 0,5 mm) da Mata Atlântica, Floresta

Amazônica e Cerrado, podemos supor que um

considerável número de espécies ainda está por ser

descrito. Recentemente, Monteiro e Santos (2002) e

Nunes (2007) mostraram que aproximadamente 45%

dos moluscos da Ilha Grande, Estado do Rio de Janeiro,

são micromoluscos, não havendo ainda sido possível

Figura 10.5.
Fimoscolex sacii (Righi, 1971), espécie de minhocuçu
encontrado em diversos municípios no sudeste do Estado
de São Paulo.

Foto: C. Fragoso

atribuir sequer famílias a cerca de um terço deles. Temos

aqui um claro exemplo de impedimento taxonômico,

em que a biodiversidade não pode ser adequadamente

avaliada devido à carência de especialistas.

Os gastrópodes terrestres podem ser encontrados

em quase todos os ambientes naturais e estão longe

de se distribuírem uniformemente, muitos

demonstrando preferências por nichos particulares, com

respostas a variáveis e gradientes ambientais diversos.

Como animais que necessitam de ambientes quase

sempre sombrios e úmidos, e por viverem

predominantemente em serapilheira, fendas de rochas,

ramos ou interiores de troncos, são vulneráveis a

mudanças em seus ambientes. A maioria passa

despercebida no substrato em que vive, pelo pequeno

tamanho e pela coloração acastanhada da concha, o

que dificulta percebê-los e coletá-los. Por tudo isso,

afirmar que uma espécie de gastrópode terrestre esteja

em extinção pode não retratar a realidade. No entanto,

é certo que a perda de hábitats contribui para a perda

dessa diversidade ainda desconhecida.
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Das aproximadamente 98 espécies descritas e/

ou citadas no Estado do Rio de Janeiro, destacam-se

entre os prosobrânquios terrestres Helicina beskei

Pfeiffer, 1878, e H. sordida King, 1831 (Helicinidae), de

ocorrência citada em Nova Friburgo, e Neocyclotus

prominulus (Cyclophoridae), na Floresta da Tijuca,

Município do Rio de Janeiro, e na Ilha Grande, em Angra

dos Reis. Dos estilomatóforos, chamam atenção

Lopesianus crenulatus Weyrauch, 1958 (Bulimulidae),

como possível espécie endêmica de Arraial do Cabo,

uma vez que não há dados de coleta em outras

localidades (N. Salgado, comunicação pessoal);

Leiostracus perlucidus (Spix, 1827) (Bulimulidae)

(Figura 10.9), encontrada no sul do Espírito Santo, mas

predominantemente na Região de Petróleo e Gás

Natural, e que chama atenção pela forte cor verde do

corpo e transparência da concha; e também

Synapterpes hanley (Pffeifer, 1846) (Subulinidae), de

ocorrência por enquanto citada apenas na Floresta da

Tijuca e na Serra dos Órgãos (Salgado; Coelho, 1999).

Outros possíveis endemismos presumidos do Rio de

Janeiro são as espécies Rhinus ciliatus (Gould, 1846)

(Bulimulidae); Megaspira elatior (Spix, 1827) e M.

iheringi Pilsbry, 1925 (Megaspiridae); Hypselartemon

alveus (Dunker, 1845), H. contusulus (Férussac, 1821),

H. deshayesianus (Crosse, 1863) e H. paivanus (Pfeiffer,

1867) (Streptaxidae); Gonyostomus egregius (Pfeiffer,

1845) e G. goniostomus (Férussac, 1821)

(Strophocheilidae); Zylchogyra deliciosa (Thiele, 1927)

(Charopidae); Happia besckei (Dunker, 1847), Happia

grata Thiele, 1927 (Systrophiidae), e Veronicella carinata

Thiele, 1927 (Veronicellidae), as quais só foram

encontradas ou citadas no Estado do Rio de Janeiro

até o presente momento. Gonyostomus goniostomus

está incluída na listagem da IUCN (2007) como

criticamente ameaçada.

O gênero Megalobulimus Miller, 1878

(Megalobulimidae), dos grandes caracóis chamados,

em geral, de aruás-do-mato ou caracóis-gigantes, cuja

concha pode alcançar até 15 cm de comprimento,

apresenta ampla distribuição no Brasil, sendo a família

endêmica da região Neotropical (Leme, 1973). Embora

sua sistemática ainda seja muito controversa, por se

basear principalmente nos caracteres da concha, é

possível que estudos futuros, com base na anatomia,

venham a reconhecer algumas espécies como

endêmicas dos ambientes de Mata Atlântica no estado

do Rio de Janeiro, assim como resolver problemas de

identificação e sinonímias. Megalobulimus oblongus

(Müller, 1774), M. ovatus (Muller, 1774) (Figura 10.7),

M. chionostomus (Mörch, 1852), M. gummatus (Hidalgo,

1870) e M. terrestris (Spix, 1827) são citados como

ocorrentes na Região Sudeste do Brasil, incluindo o

Estado do Rio de Janeiro. Megalobulimus garbeanus

Leme, 1964, citada apenas em Macaé, também constitui

um endemismo presumido. Megalobulimus grandis

(Martens, 1885), citada na região de Macaé (CDB, 2008),

alcança alto valor no comércio de conchas (35 dólares),

estando incluída na listagem da IUCN (2007) como

criticamente ameaçada e também na Lista Nacional

das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção

(Brasil, 2003) e na listagem da Rede Nacional de

Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (Renctas,

2007). No entanto, a identificação dos exemplares

atribuídos a essa espécie carece de confirmação.

Espécies de Megalobulimus, em particular as do

complexo específico M. ovatus (Rio de Janeiro a Santa

Catarina), foram incluídas na lista de animais

ameaçados do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que

estão submetidas a fatores como perda de hábitat, coleta

para uso em rituais religiosos de umbanda e

candomblé, em artesanato e como material para uso

em aulas práticas de zoologia (Otero et al., 2000).

Se considerarmos a micromalacofauna

relacionada com a serapilheira, que constitui cerca de

45% da fauna de moluscos da Mata Atlântica, segundo

dados obtidos de estudos na Ilha Grande, Rio de Janeiro

(Nunes, 2007), certamente a taxa de endemismos

tenderá a aumentar.
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PROBLEMAS PARA A CONSERVAÇÃO DE
ESPÉCIES E DA DIVERSIDADE DE
INVERTEBRADOS

As ameaças para a conservação de invertebrados

terrestres são de diferentes tipos e estão presentes em

distintos níveis, dependendo da localização das áreas

e do grupo taxonômico considerado. Sem dúvida, o

desmatamento     e a fragmentação de hábitats são os

principais problemas. Como o Estado do Rio de Janeiro

perdeu há muito tempo sua antiga vocação

agropecuária, ainda se observa o efeito do que foi então

destruído, principalmente com plantios de laranja, café

e cana-de-açúcar e com pastagens. Na região serrana

do Rio restaram fragmentos mais ou menos preservados

somente nas encostas mais íngremes, cuja topografia

impede ou ao menos dificulta a agricultura e a pecuária.

O desmatamento, porém, não está restrito às

terras altas, pois já se testemunhou um processo de

deterioração das restingas, que são uma parte

importantíssima do Bioma Mata Atlântica. A ocupação

e a especulação imobiliária, a deposição de lixo e a

extração clandestina de areia são atividades que

causam grande impacto ambiental e, portanto, deveriam

receber a atenção das autoridades.

Devido à simplificação de hábitats, as áreas com

menor variedade de espécies vegetais abrigam menor

diversidade de invertebrados. Isso é um fato para as

formigas (Pereira et al., 2007; Vargas et al., 2007) e para

abelhas (Zanella et al., 1998). Ao contrário, locais

protegidos, como a Ilha da Marambaia e a Reserva

Biológica do Tinguá, preservam riqueza e diversidade

mais altas (Veiga-Ferreira et al. 2005; Lorenzon et al.,

2006; Schutte et al., 2007). O impacto das práticas

agrícolas sobre a diversidade de formigas é relatado

por Queiroz et al. (2006).

A redução da biodiversidade também é observada

nos gastrópodes terrestres. Trabalhos desenvolvidos na

Ilha Grande mostraram que as áreas de floresta

secundária apresentaram menor riqueza de espécies

nativas e maior riqueza e dominância numérica de

espécies exóticas, quando comparadas com áreas

preservadas (Santos; Monteiro, 2001).

Na Ilha Grande, a abelha exótica Apis mellifera

Linneus, 1758, nidifica comumente em abrigos

humanos do entorno do parque e seu forrageamento

é mais fácil de observar em flora secundária de áreas

abertas, provavelmente porque a espécie não se adapta

às condições de Mata Atlântica. Essa espécie não deve

ser criada em áreas de reserva, nem em seu entorno,

devido aos acidentes que provoca às comunidades

humanas e também pela possibilidade de exclusão de

outras espécies polinizadoras (Wilms et al., 1996) e por

reduzir a reprodução de plantas nativas (e.g. Roubik,

1982). Na Ilha Grande, a população de abelhas sem

ferrão (Meliponina) é a mais numerosa e a introdução

de outras espécies de abelhas, mesmo nativas da Mata

Atlântica, deve ser coibida, para preservar o isolamento

geográfico das espécies dessa localidade (Lorenzon et

al., 2006).

Em algumas áreas, como na Baixada de Jacarepa-

guá, a invasão imobiliária causou o aterramento de

lagoas e áreas alagadas, sem que houvesse estudos

prévios para a implantação de infra-estrutura adequada.

Tais impactos levaram à poluição dos hábitats

remanescentes, acarretando declínio da diversidade de

odonatos, que dependem da água em seu ciclo

reprodutivo. O crescimento desordenado de favelas em

áreas próximas ao hábitat de espécies raras e em perigo

de extinção é outro fator que agrava os riscos a que

estas estão submetidas.

Além do desmatamento e da fragmentação, os

principais problemas associados à preservação de

espécies de minhocas nativas são aqueles que afetam

a estrutura da paisagem e a conservação do solo. A

erosão do solo, freqüentemente observada em áreas

desmatadas ou perturbadas, remove a camada mais

rica em matéria orgânica, reduzindo a disponibilidade

do principal alimento das minhocas.

Após o desmatamento, a introdução de espécies

exóticas pode ser considerada a segunda interferência

que afeta a biodiversidade de invertebrados terrestres

nativos. No caso dos moluscos terrestres, três aspectos

devem ser levados em conta: o primeiro é a provável

competição com as espécies nativas; o segundo, a

destruição de exemplares de espécies nativas
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confundidas com pragas, tal como ocorre com caracóis

nativos dos gêneros Megalobulimus, Thaumastus

Martens, 1860, e Orthalicus Beck, 1837, que são

confundidos com a espécie africana Achatina fulica

Bowdich, 1822 (Figura 10.6.). O terceiro aspecto diz

respeito à possibilidade de participação das espécies

exóticas em ciclos de parasitoses, com reflexos nos

vertebrados, uma vez que o ciclo de vida de vários

parasitos inclui um hospedeiro vertebrado. Esta é uma

questão bem conhecida no caso de moluscos límnicos

(Madsen; Frandsen, 1989) e pouco estudada em relação

aos terrestres. Algumas dessas parasitoses, como a

angiostrongilose abdominal e a angiostrongilose

meningoencefálica, ambas com casos já descritos no

Brasil, podem vir a apresentar grande impacto na saúde

pública (Santos et al., 2002).

Outros problemas que podem ser apontados são

a falta de trabalhos básicos de educação ambiental e

a falta de integração entre pesquisa e comunidade

afetada. A maioria das pesquisas em campo não inclui

em seu escopo qualquer participação junto à

comunidade (apresentação à     comunidade local,

palestras, eventos, reuniões), mantendo-se um ciclo

perene de atividades universitárias com baixa

participação de populações locais Essa postura acaba

inadvertidamente colaborando com a continuidade da

captura e comércio ilegal de exemplares da fauna

nativa, destacando-se aqui as borboletas (para

confecção de lembranças) e os moluscos (de que há

um amplo comércio de conchas através da internet). A

falta de contato entre pesquisa e outros setores da

sociedade também se reflete na precária integração

Figura 10.6.
Achatina fulica Bowdich, 1822, caracol exótico de origem
africana, invasor.

Foto: Igor Christo Miyahira

entre órgãos de saúde e de ambiente, no

desatendimento da legislação ou manutenção de

legislação inadequada, na liberação de transporte de

animais silvestres através da emissão de Guia de

Transporte de Animais (domésticos) de forma

equivocada pela Secretaria de Agricultura, em lugar

do Ibama, e na deficiência de projetos efetivos de

sustentabilidade.

A falta ou precariedade de conhecimento sobre a

fauna nativa, conseqüência da inexistência ou do

reduzido número de taxonomistas para a maior parte

dos grupos de invertebrados, é outra importante lacuna

a ser considerada.

PROCESSOS ECOLÓGICOS E CONSERVAÇÃO DE
INVERTEBRADOS TERRESTRES

Os processos ecológicos e a conservação dos

invertebrados terrestres podem ser enfocados segundo

dois ângulos: o da conservação de processos ecológicos

(os quais influem na conservação dos animais) e o da

conservação dos animais (que por atuarem nos

processos ecológicos influem na conservação destes).

No primeiro caso, a manutenção da estrutura e

da produtividade primária dos ecossistemas é decisiva

para a conservação da biodiversidade, sendo por isso

necessário evitar ou pelo menos regular os processos

que levem à simplificação de hábitats.

Sob a segunda perspectiva, a dos processos

desempenhados pelos organismos, é geralmente aceito

que cada espécie tem um papel diferenciado em um

ecossistema, fundamental para a manutenção dos

processos ecológicos. Assim, quando a diversidade é

alterada, considera-se que há uma mudança detectável

no funcionamento do ecossistema, embora a magnitude

e a direção dessa mudança sejam imprevisíveis, já que

os papéis de cada espécie são complexos e variáveis

(resposta idiossincrática) (Lawton, 1994). Por outro lado,

os partidários das hipóteses de redundância dos

ecossistemas admitem que outras espécies podem

substituir a espécie perdida. Segundo essa concepção,

as taxas dos processos não são alteradas até que muitas

espécies se percam (Lawton, 1994). A adoção de uma
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ou de outra hipótese tem claras implicações para a

biologia da conservação. No estado atual do

conhecimento sobre a diversidade de invertebrados, a

postura mais sensata é a conservação dos ecossistemas.

As formigas são consideradas os animais

dominantes (alta dominância numérica) na maioria dos

ecossistemas terrestres, com expressiva biomassa

(Fittkau; Klinge, 1973; Feitosa; Ribeiro, 2005). Sua

participação em processos ecológicos é altamente

relevante: elas dispersam sementes, agem como

predadoras ou servem como presas para outros animais,

atuam como “engenheiros dos ecossistemas” na

aeração e ciclagem de nutrientes do solo e têm relações

de mutualismo com plantas e animais. Por sua

importância ecológica, alta diversidade, dominância

numérica e sensibilidade a mudanças ambientais, e

também por serem fáceis de coletar e por se dispor de

razoável conhecimento taxonômico sobre elas, as

formigas têm alto potencial para embasar estudos de

biodiversidade ou serem neles utilizadas como modelos

(Alonso; Agosti, 2000).

Os odonatos são um grupo de insetos de grande

importância para todos os ecossistemas terrestres (matas,

florestas, restingas, cerrados, pântanos e outros) por se tratar

de uma ordem cujas espécies apresentam ampla

distribuição nesses diferentes ecossistemas. Os adultos são

altamente predatórios e têm importante atuação no

equilíbrio das populações naturais de outros insetos,

especialmente Diptera (Nematocera). Os ambientes acima

citados merecem, portanto, especial atenção por parte das

autoridades, visando-se preservá-los.

O papel das abelhas como agentes polinizadores

eficientes é bem conhecido (Kevan; Baker, 1983; Proctor

et al., 1996). A coevolução entre abelhas e plantas

angiospermas, seus hospedeiros, criou síndromes florais

tão intrínsecas que a ausência de uma das espécies

pode levar a extinções locais e afetar a sobrevivência

de espécies dependentes (Kerr et al., 2001; Souza et al.,

2007). Esse aspecto é particularmente relevante no caso

de abelhas oligolécticas, cujo forrageamento é restrito

a poucos hospedeiros e que compõem a maior

diversidade de abelhas nos hábitats tropicais. Na Mata

Atlântica, deve-se mencionar a expressividade numérica

de Meliponina, grupo de abelhas sem ferrão, que são

os principais polinizadores da flora desse bioma

(Ramalho, 2004). Estima-se que existam cerca de 40

espécies de Meliponina na Mata Atlântica, e a escassez

dessas abelhas nos hábitats degradados evidencia sua

especificidade à planta hospedeira (Silveira et al., 2002).

Para reforçar o importante papel polinizador desses

insetos, Zoucas (2002) inventariou polinizadores e flora

em ampla área geográfica do sul de Santa Catarina e

verificou que 50,5% das espécies foram polinizadas por

abelhas, 18,5% por mariposas, 18,6% por borboletas e

11% por pássaros. O uso das abelhas na polinização

de culturas de importância para a agricultura e para a

biodiversidade dos ecossistemas foi tema discutido na

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente

e Desenvolvimento de 1992 (Rio-92), que tratou da

diversidade biológica e norteou a criação da Iniciativa

Brasileira dos Polinizadores, importante programa

voltado a implementar ações em prol da proteção de

polinizadores (Dias et al., 1999), especialmente abelhas.

As minhocas são invertebrados essencialmente

edáficos, sendo encontradas em quase qualquer ambiente,

concentrando-se naqueles com mais umidade e matéria

orgânica disponíveis. Como sua distribuição e sua

diversidade local e regional dependem de diversos fatores

(incluindo clima, solo, vegetação e topografia), esses

organismos são utilizados como bioindicadores da

qualidade ambiental (Paoletti, 1999). São, em geral,

importantes agentes para o funcionamento do solo e dos

ecossistemas em que vivem, e algumas de suas espécies

atuam como engenheiras do ecossistema (Lavelle et al.,

1997), afetando a distribuição de recursos orgânicos no

solo, construindo a estrutura deste e influenciando

processos como a infiltração de água e retenção de

umidade (Lavelle, 1988), fatores determinantes para a

disponibilidade de nutrientes para as raízes, o crescimento

das plantas e a produtividade agrícola (Brown et al., 2004).

Tal ação no solo pode também influenciar a atividade

microbiana e a biodiversidade de organismos

subordinados, como alguns microartrópodes e também

protozoários e nematóides (Brown, 1995).

A extinção de uma espécie de minhoca pode,

portanto, gerar efeitos em cascata, levando à extinção
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de animais associados à drilosfera (região de ação das

minhocas) e, conseqüentemente, alterando a teia

alimentar edáfica (evento ainda não comprovado, mas

hipoteticamente possível). A substituição de espécies

nativas por exóticas também poderia, em princípio,

prejudicar a biodiversidade edáfica, aspecto que, no

entanto, não foi ainda suficientemente estudado,

existindo por isso grande controvérsia quanto aos

potenciais efeitos negativos da invasão. As minhocas

também servem como alimento para muitas espécies

de invertebrados e vertebrados, e a abundância e

sobrevivência desses animais pode estar relacionada

com a abundância e disponibilidade de suas presas. A

maioria das espécies nativas de minhocas, seja no

Estado do Rio de Janeiro ou no Brasil como um todo,

somente ocorre em vegetação nativa, bem ou

relativamente bem preservada. São portanto bons

bioindicadores de ecossistemas primários e de seu

estado de conservação.

As inerentes dificuldades taxonômicas e técnicas

de trabalho com minhocas têm gerado pouco interesse

de cientistas, havendo-se por isso realizado poucos

trabalhos sobre a biologia, ecologia e distribuição de

espécies brasileiras e exóticas. Isso explica o reduzido

conhecimento disponível sobre as relações ecológicas

e a importância desses animais nos ecossistemas

brasileiros.

São ainda insuficientes os dados sobre a biologia

de gastrópodes terrestres no Brasil. Tendo-se em conta

as características biológicas gerais do grupo, em sua

maioria dependente de ambientes sombrios e úmidos,

e considerando-se informações ainda preliminares

sobre a malacofauna nativa, assim como dados obtidos

sobre a ecologia da malacofauna de outras áreas

tropicais e temperadas, a manutenção da integridade

dos ecossistemas é fundamental para a manutenção

da biodiversidade de moluscos. Processos que afetam

a luminosidade, a temperatura, a umidade e a

profundidade e qualidade da serapilheira afetam as

comunidades de moluscos (Peake, 1978; Barker, 2001).

Há evidências do papel desempenhado por moluscos

terrestres na ciclagem de nutrientes. Algumas espécies,

especialmente de Streptaxidae e Systrophiidae, atuam

como predadoras de outros moluscos e de invertebrados

em geral, provavelmente agindo como agentes de

controle de populações de outros invertebrados. Outras

participam da cadeia alimentar de alguns vertebrados,

como cobras, lagartos, aves e mamíferos (Nunes; Santos,

2004), e suas conchas vazias servem de abrigo e ninhos

para outros invertebrados, especialmente aranhas e

formigas (S.B. Santos, comunicação pessoal).

ÁREAS COM LACUNAS DE INFORMAÇÃO SOBRE
INVERTEBRADOS TERRESTRES

Em todo o Estado do Rio de Janeiro, a falta de

informação sobre invertebrados terrestres é de magnitude

preocupante, pois não há dados completos para qualquer

de suas regiões, particularmente sobre invertebrados de

modo geral nos fragmentos da Região Agropecuária dos

Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana (municípios de Cambuci,

Natividade e Varre-Sai), na Região Turística da Costa Verde,

na Região Turística dos Lagos Fluminenses, nas partes

altas das regiões Serrana de Economia Agropecuária e

Serrana de Economia Diversificada, nos fragmentos

isolados nas regiões Industrial do Médio Paraíba  e Turístico-

Cultural do Médio Paraíba (Barra do Piraí, Quatis, Valença,

Barra Mansa, Serra da Taquara), nos distritos de Barão de

Juparanã e Sebastião de Lacerda, nos fragmentos isolados

em Paulo de Frontin, no entorno da Reserva Biológica do

Tinguá (Baixada Fluminense, entre os municípios de Nova

Iguaçu, Duque de Caxias, Petrópolis e Miguel Pereira) e

no entorno da Reserva Biológica de Araras (nos municípios

de Petrópolis e Miguel Pereira).

A região da Serra da Concórdia, na divisa dos

municípios de Valença e Barra do Piraí, destaca-se pela

presença de importantes remanescentes de Mata Atlântica

nativa. O mesmo ocorre com a Mata da Cicuta (municípios

de Barra Mansa e Volta Redonda). Em ambas é grande a

lacuna de informação sobre invertebrados. Na região das

baixadas litorâneas destacam-se especialmente as

restingas, que sofrem grande pressão antrópica.

Em relação às minhocas e às abelhas, quase todo o

estado precisa ser mais bem inventariado, já que as poucas

coletas realizadas até o momento são de caráter pontual,

não sendo representativas de nenhuma das ecorregiões
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fluminenses. Quanto às formigas, é necessária a realização

de inventários detalhados nas regiões Industrial do Médio

Paraíba e Turística da Costa Verde, com ênfase em Itatiaia,

Serra da Bocaina, Parati e Ilha Grande; na Região Turístico-

Cultural do Médio Paraíba, principalmente em Valença,

na Região Serrana de Economia Diversificada, em

Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, na Região Serrana

de Economia Agropecuária, em Santa Maria Madalena; e,

na Região de Petróleo e Gás Natural, em áreas de restinga,

como Jurubatiba. Na Região Turística da Costa Verde, a

Ilha Grande representa uma grande lacuna de informação

sobre invertebrados de modo geral, embora se disponha

de dados sobre alguns grupos (moluscos, borboletas, ácaros

parasitas) na área da Vila Dois Rios, onde se situa o Centro

de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável,

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CEADS-UERJ).

AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DOS
INVERTEBRADOS TERRESTRES

Diversas ações podem ser propostas para a

conservação de invertebrados terrestres, apesar da

dificuldade em hierarquizá-las, uma vez que são

interdependentes. Tudo indica que a mais importante delas

seja, antes de tudo, manter os ecossistemas e hábitats

remanescentes, que são fundamentais para a fauna, e

promover o inventário de seus invertebrados terrestres,

especialmente nas áreas em que há lacunas de

informação. O investimento na formação e capacitação

de recursos humanos para a pesquisa em biodiversidade

deve priorizar a formação de sistematas. As Unidades de

Conservação devem ser propostas com base em estudos

ecológicos, sendo necessário dispor de profissionais com

formação adequada, sem os quais torna-se difícil atingir

essa meta.

De capital importância é a integração dos grupos de

pesquisa, de forma a diminuir a fragmentação de

conhecimentos sobre o tema. Projetos integrados, que visem

ao ecossistema e não a um determinado grupo

taxonômico, podem em curto e médio prazo reverter a

situação atual, além de otimizar recursos financeiros. Nesse

sentido, o levantamento de biodiversidade nas áreas

remanescentes, através de um programa similar ao

Programa de Pesquisas em Caracterização, Conservação

e Uso Sustentável da Biodiversidade do Estado de São

Paulo (Biota-Fapesp), seria extremamente oportuno.

Como outras ações, propõem-se as seguintes:

• Criação de um fundo de financiamento para

pesquisa em biodiversidade da Mata Atlântica,

de modo a efetivar a criação de um Programa

Biota-Faperj.

• Criação de novas Unidades de Conservação como

produto de estudos ecológicos, visando a proteção

de populações remanescentes e de hábitats

específicos.

• Promoção de estudos integrados abordando

ecossistemas específicos, assim como estudos de

distribuição geográfica e sobre grupos funcionais.

• Regularização da situação fundiária das áreas de

conservação já existentes.

• Elaboração de planos de manejo de área, com

efetiva participação acadêmica e da comunidade

envolvida, provendo projetos de desenvolvimento

sustentável.

• Inclusão dos invertebrados em planos de manejo.

• Restrição ao comércio ilegal de invertebrados

terrestres.

• Mapeamento e controle de tráfego em estradas

que cortam Unidades de Conservação, visando

fiscalizar transportes tais como o de agroquímicos

e outros contaminantes.

• Mapeamento da ocorrência e densidade de espécies

invasoras e seus efeitos sobre a fauna nativa.

• Uso de espécies adequadas de invertebrados

como bioindicadoras.

• Estudos para confirmação e atualização de listas de

espécies com distribuição restrita, ameaçadas,

espécies-bandeira e de outras categorias relevantes,

com estudos prioritários de acompanhamento de sua

ecologia e demografia.

• Proposição de medidas para minimizar os efeitos

da fragmentação, tais como a criação dos

corredores ecológicos.

• Levantamentos focalizados em hábitats

específicos, incluindo hospedeiros vegetais e

animais, de forma a incluir a “maioria invisível”.
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• Estímulo aos estudos sobre grupos ou táxons de

reconhecida importância funcional nos

ecossistemas, incluindo aqueles que, devido a sua

difícil identificação, costumam ser ignorados.

No caso das abelhas silvestres, utilizadas

correntemente em projetos de uso sustentável próximos

à Unidades de Conservação, é necessário mapear

estradas e pontos de passagem de praguicidas, assim

como avaliar seu volume de trânsito. Também é

importante acompanhar a aplicação de agroquímicos

e verificar a presença de criatórios intensivos de gado,

aves, suínos e depósitos sanitários, que geralmente

costumam utilizar contaminantes. Essa abordagem visa

gerir a sanidade do solo, da água e de organismos

nativos associados. Os contaminantes acima referidos

podem ser nitratos, fosfatos, coliformes, bactérias,

parasitas, antibióticos (por exemplo, antimicrobianos,

anti-helmínticos) e aditivos (tais como hormônios).

Um agravante para a conservação de abelhas

silvestres é o tráfico de seus enxames, ocasionando redução

drástica de suas populações na área e/ou introdução de

espécies de outros hábitats, situações que devem ser alvos

de controle. A emissão de guia de trânsito de animais

(GTA) para enxames de abelhas deve somente ser

autorizada pelo Ibama. Comumente esses enxames são

vendidos em caixas fechadas e, apresentados como

abelhas melíferas, são liberados como animais domésticos.

Recomenda-se especial cautela no avanço da criação de

abelhas africanizadas, especialmente nas reservas e seus

contornos, pois a presença desses animais pode afetar a

ocorrência da biota nativa.

PROBLEMAS QUE PODEM DIFICULTAR A
IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES EFETIVAS PARA A
CONSERVAÇÃO DE INVERTEBRADOS TERRESTRES

Os principais problemas que dificultam a

implantação de ações efetivas para a conservação de

invertebrados terrestres são a carência de conhecimento

sobre a taxonomia e ecologia desses organismos e a

falta de conscientização sobre os riscos de extinção de

muitas espécies desse grupo. Isso se deve, em parte, à

fiscalização insuficiente ou inadequada e também ao

fato de que a atenção das autoridades, dos técnicos

ligados à conservação e do público geral está mais

dirigida aos vertebrados.

Outro entrave é a pequena disponibilidade de

sistematas e taxonomistas, pois as pesquisas sobre

biodiversidade requerem a participação desses

profissionais para identificação dos organismos, tanto

em campo quanto nas coleções científicas, que por sua

alta riqueza tornam necessária a consulta a vários

especialistas. Devido à riqueza da biota fluminense e à

ausência de políticas para a formação de recursos

humanos nessa área, a capacidade de preparo,

conservação e identificação de amostras no Estado do

Rio de Janeiro, assim como em todo o Brasil, é ainda

muito limitada, com escassez de verbas para

investimento em pesquisa básica, de modo a garantir

recursos para expedições de campo e formação e

manutenção de coleções científicas.

Outros problemas incluem a falta de um inventário

temporal sobre diversidade, que permita acompanhar a

fragmentação dos hábitats, e a ausência de estudos

genéticos que acompanhem a dinâmica populacional e

demografia de invertebrados; a ausência de

monitoramento de aspectos fisiográficos, tais como os

hidrológicos, do solo, do relevo e da precipitação, entre

outros; a lentidão e excesso de burocracia na obtenção de

autorizações para coleta, o que muitas vezes atrasa e até

inviabiliza as atividades de pesquisa; a falta de integração

entre os órgãos encarregados da conservação e a

academia, e também entre os próprios pesquisadores, entre

autoridades administrativas do estado e pesquisadores e

entre órgãos fiscalizadores e pesquisadores; a carência

de investimentos na ampliação e manutenção de coleções

científicas já organizadas, o que permitiria melhor acesso

a tais acervos; a falta de apoio logístico das administrações

das Unidades de Conservação aos pesquisadores e a

pequena capacitação e envolvimento dos profissionais

ligados aos órgãos de fiscalização e administração dessas

unidades; a ausência ou não-implementação dos planos

de manejo; a ausência de monitoramento; a falta de

projetos de educação ambiental, especialmente no entorno

das áreas de conservação; a insuficiência de treinamento
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adequado dos agentes de fiscalização; e a falta de

recuperação de áreas atualmente degradadas,

especialmente nos trechos “protegidos” por lei (Resolução

Conama 4/85) (FEEMA, 1992), tais como margens de rios,

linhas de cumeada, entornos de lagoas e lagos, nascentes,

topos de morros, encostas com mais de 45o de declividade,

bordas de tabuleiros e altitudes superiores a 1 800 m.

ESPÉCIES ESTRATÉGICAS PARA DIRECIONAR
AÇÕES DE CONSERVAÇÃO (ESPÉCIES GUARDA-
CHUVA, ESPÉCIES-BANDEIRA E
BIOINDICADORAS)

As espécies-bandeira e as espécies guarda-chuva

são de grande utilidade para a divulgação e sucesso das

ações de conservação junto ao público em geral, e devem

ser escolhidas de modo a não somente sensibilizar a

população da área que será alvo da conservação, como

também os órgãos financiadores de projetos.

Dentre os invertebrados terrestres, tem potencial

para atuar como espécie-bandeira a l ibélula

Mecistogaster asticta (Odonata: Pseudostigmata),

exuberante, grande e delgada, endêmica da Mata

Atlântica e restrita a Itatiaia. Como espécie guarda-

chuva, sugerimos a libélula Praeviogomphus propius,

endêmica da Mata Atlântica, restrita a Itatiaia e

Teresópolis, em campos de altitude. Como bioindicadora,

propomos a libélula Heteragrion consors Hagen in Selys,

1852 (Odonata: Megapodagrionidae), indicadora de

água potável, já que as fêmeas só colocam ovos em

ambientes bem limpos e oxigenados.

Atta robusta (Hymenoptera, Formicidae) ,

popularmente conhecida como saúva-preta, espécie

endêmica da Mata Atlântica e a única saúva presente

na lista de espécies ameaçadas do Ibama, ocorre em

restingas e áreas litorâneas e também pode ser utilizada

como espécie-bandeira. A escolha pode parecer sem

sentido, pois as saúvas têm má fama pelos danos que

causam. A saúva-preta, no entanto, ocorre em áreas

em que as atividades agrícolas não são relevantes e

que estão sob forte pressão antrópica. Além do mais,

as comunidades humanas rurais sabem reconhecer

facilmente uma saúva, o que não acontece com as

outras formigas que são fortes candidatas a espécie-

bandeira, Cyphomyrmex bicornis e Trachymyrmex

atlanticus, que sequer dispõem de nomes populares.

Os caracóis Megalobulimus (Figura 10.7.), grandes,

chamativos, em geral abundantes na Mata Atlântica,

os belíssimos e chamativos caracóis Streptaxis contusus

(Figura 10.8.), com seu corpo alaranjado, e Leiostracus

perlucidus (Figura 10.9.), de corpo verde e concha

translúcida, poderiam ser utilizados como espécies

guarda-chuva e como espécies-bandeira. Synapterpes

hanley (Subulinidae), que só ocorre, segundo dados

atualmente disponíveis, no Parque Nacional da Tijuca

e da Serra dos Órgãos, poderia atuar como espécie-

bandeira.

Segundo Brown Jr. e Freitas (2000) as borboletas

pequenas, especializadas e de ciclos rápidos, são boas

indicadoras para o monitoramento da riqueza de

comunidades, da integridade de paisagens e do uso

sustentável de recursos em uma região. Como exemplo,

citam as espécies de Nymphalidae atraídas a iscas

fermentadas, que podem ser usadas como estimadoras

da riqueza total no ambiente. As borboletas fornecem vários

candidatos tanto a espécies-bandeira como guarda-chuva,

como Parides ascanius (Lepidoptera: Papilionidae), vistosa,

que só ocorre no Estado do Rio de Janeiro em áreas

litorâneas de baixada e restinga até 100 m de altitude,

especialista quanto à alimentação (a planta chamada

jarrinha, do gênero Aristolochia) e incluída na lista de

espécies ameaçadas do Ibama. Como espécies-bandeira,

propomos Morpho achiles (Linnaeus, 1758) e M. menelaus

(Linnaeus, 1758), ambas de grande tamanho, vistosas, e

por isso freqüentes alvos de caçadores, devido a seu valor

comercial; Tisania agrippina (Cramer, 1776), uma das

maiores mariposas do mundo, de ampla distribuição, mas

localmente rara; e Copiopterix semiramis phoenix (Devrolle,

1869), subespécie registrada só em Itatiaia, grande e vistosa,

com longo apêndice caudal.

Dos demais grupos de insetos, destacamos

Porphyroma speciosa (Burner von Watenwyl, 1895)

(Orthoptera: Tetigoniidae), uma espécie noturna de grilo

com asas anteriores que lhe conferem camuflagem em

substrato de folhas secas e cujas asas posteriores

possuem falsos olhos como defesa secundária. Dela
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há registros apenas em áreas com altitude superior a

800 m no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A

espécie é comercializada pela internet, com preços

variando de 15 a 45 euros. Outra espécie candidata é

Elytrosphaera lahtivirtai (Béchyné, 1951) (Coleoptera,

Chrysomelidae), um besouro que perdeu a capacidade

de vôo e é restrito a áreas de altitude, como o Parque

Nacional do Itatiaia.

Certas espécies de abelhas indígenas sem ferrão

(Apidae, Meliponina) que já vêm sendo adotadas por

comunidades humanas podem ser enquadradas como

espécies-bandeira. Cada uma dessas espécies deve ser

escolhida para representar seu hábitat natural, de modo

a estimular em seus criadores um forte hábito

conservacionista, no sentido de repor as plantas que

essas abelhas forrageiam e também espécies vegetais

que conferem proteção a outras formas de vida,

representando assim uma boa oportunidade para a

implementação e sucesso de projetos de uso

sustentável. Certas espécies de abelhas sem ferrão são

conhecidas pela beleza, docilidade e produção de mel,

sendo algumas delas cosmopolitas, tais como

Tetragonisca angustula Latreille, 1811, Melipona

quadrifasciata Lepeletier, 1836 (Figura 10.3), Melipona

bicolor Lepeletier, 1836, M. rufiventris Lepeletier, 1836,

M. marginata Moure, 1971, M. mondury, Nonnatrigona

testaceicornis Lepeletier, 1836, e Plebeia spp. Há

considerável conhecimento disponível sobre a criação

de espécies dóceis (Nogueira-Neto, 1997). As espécies

de abelhas sem ferrão indígenas da Mata Atlântica,

onde ocorrem com alta riqueza (mais de 40 espécies)

e abundância, forrageiam mais de 70% das plantas da

Mata Atlântica (Velthuis, 1999), sendo consideradas

como o grupo polinizador mais eficiente (Ramalho,

2004), o que respalda sua indicação como espécies

guarda-chuva, permitindo acolher outras espécies nas

ações de proteção. Ressalte-se que a degradação da

Mata Atlântica coloca em risco a sobrevivência da

maioria dessas espécies, como denunciam Kerr et al.

(2001). Como espécies indicadoras da saúde do meio

ambiente, propomos as guildas de abelhas solitárias e

certas espécies eussociais, como as de Melipona (Brown;

Albrecht, 2001).

Os minhocuçus podem prestar-se bem ao papel

de espécies-bandeira, pois são enormes, facilmente

observáveis e reconhecidos pela população local, já

que a maioria das espécies ocorre somente em

vegetação nativa. Por exemplo, Megascolides australis

McCoy, 1878, uma das maiores minhocas do mundo,

tem sido usada como espécie-bandeira no vale do Rio

Murray, na Austrália (van Praagh, 1997). No Brasil, essa

função poderia ser atribuída a Glossoscolex giganteus

giganteus ou alguns outros minhocuçus, principalmente

aqueles que são extraídos de seus hábitats naturais

por minhoqueiros, para uso como isca para pesca.

Diversos invertebrados de serapilheira podem ser

utilizados como espécies bioindicadoras. Algumas

famílias e gêneros de microgastrópodes e de minhocas

só ocorrem em áreas que não sofreram alterações

significativas (Brown; James, 2007). Por sua vez, um

“bioindicador ao contrário” é a presença de espécies

introduzidas, especialmente as sinantrópicas, como

Opeas beckianum (Pfeiffer, 1846) (Subulinidae), em

áreas florestadas, por revelar influência antrópica em

áreas aparentemente em bom estado de conservação

(Santos; Monteiro, 2001; Nunes; Santos, 2005). Por

exemplo, a presença de minhocas da família

Megascolecidae (Amynthas spp. ou Pheretima spp.) ou

da espécie pantropical Pontoscolex corethrurus (Müller,

1857) constitui um bom indicador de perturbação

passada ou presente (Brown et al., 2006). Na Austrália,

as formigas são, desde a década de 1980, utilizadas

para monitoramento da recuperação de áreas

degradadas por mineração. Há ferramentas básicas

para estudos ecológicos as quais utilizam comunidades

de formigas como indicadoras da condição do ambiente

(Majer, 1983; Silva; Brandão, 1999). Os aracnídeos de

serapilheira da Mata Atlântica também são importantes

indicadores das condições ambientais e apresentam

alto índice de endemismo. Isso pode ser notado, por

exemplo, pela pequena área e grande número de

espécies fluminenses de Tricommatinae (Opiliones:

Gonyleptidae), Odo spp. (Araneae: Zoridae) ou

Ochyrocera spp. (Araneae: Ochyroceratidae).
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Foto: Norma Campos Salgado

Figura 10. 7
Megalobulimus ovatus (Müller, 1774), o aruá-do-mato.
Caracol endêmico da Mata Atlântica, indicado como espécie
guarda-chuva.

Foto: Antonio Carlos Freitas

Figura 10.9.
Leiostracus perlucidus (Spix, 1827), caracol típico da Mata
Atlântica do Sudeste, indicado como espécie-bandeira.

Foto: Igor Christo Miyahira

Figura 10.8.
Streptaxis contusus (Férrussac, 1821), caracol típico da Mata
Atlântica do Sudeste, indicado como espécie-bandeira.

EFEITOS DO AQUECIMENTO GLOBAL SOBRE A
DIVERSIDADE DE INVERTEBRADOS TERRESTRES

O aquecimento global já é uma realidade

preocupante quanto ao destino de nosso planeta, que

visivelmente reflete as mudanças climáticas causadas pelo

aumento desproporcional dos gases que regulam o efeito-

estufa (Albritton et al., 2001). Os ecossistemas de países

pobres são os que mais se ressentirão desses efeitos:

prevê-se que o aumento da temperatura provocará

enchentes, erosão e outros distúrbios, que afetarão

drasticamente os ambientes terrestres e marinhos e, e

em conseqüência, a vida neles existente. Já se dispõe

de informações sobre a relação entre aquecimento

global e diversas enfermidades que afetam a saúde

humana, contribuindo para a expansão de algumas

(dengue, tuberculose), ressurgimento de outras (malária,

cólera) ou surgimento de novas (como ocorreu com

aids, vírus Ebola etc.) (Martens et al., 1997; Epstein, 2001).

De fato, uma das mais sérias conseqüências será a

expansão das doenças infecciosas: há um consenso de

que as mudanças climáticas influenciam os patógenos,

os vetores, as defesas do hospedeiro e o hábitat. O aumento

da temperatura e da umidade favorece o desenvolvimento

e disseminação de muitos patógenos, contribuindo

também para diminuir a resistência dos hospedeiros. Tal

sinergismo poderá afetar a biodiversidade ao alterar a

distribuição latitudinal de vetores, o ciclo de vida dos

parasitos e as taxas de transmissão (Harvell et al., 2002).

Certamente, tais mudanças afetarão também as relações

estabelecidas nos mecanismos de co-evolução entre as

espécies (Epstein, 2001). No entanto, excetuando-se os

invertebrados que têm impactos diretos na saúde humana

ou na economia (Harvell et al., 2002), as informações acerca

das conseqüências do aquecimento global nas

comunidades de invertebrados terrestres são ainda muito

incipientes, dada a insuficiência de dados e a carência de

estudos de longo prazo. As rápidas mudanças climáticas

produzidas pelo aquecimento global seguramente

implicarão alterações microevolutivas significantes, devido

a seus múltiplos impactos sobre populações animais e

vegetais (Holt, 1990; Parsons, 1990). Um exemplo dessa

previsão foi observado em formigas urbanas da cidade de
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São Paulo, que resistiram mais ao aquecimento do que

as formigas da zona rural (Angilletta Jr. et al., 2007).

Generalizando, podemos afirmar que a alteração da

distribuição geográfica desses organismos, pontuada pelo

deslocamento das isotermas, favorecerá as espécies

resistentes ao calor, que podem ampliar sua área de

distribuição. Um exemplo é o da libélula Hetaerina rosea

Selys, 1853, generalista, tamanho corporal grande, resistente

a alterações ambientais, ocorrendo em áreas de Mata

Atlântica até o Estado de São Paulo, avançando em áreas

abertas do Cerrado, Pantanal Central e Bolívia, e cujas

populações aumentam em áreas de Mata Atlântica

alterada. Trabalhos preliminares predizem que a área de

distribuição desta espécie vai se expandir em direção ao

sul do Brasil, podendo vir a se tornar uma invasora,

competindo com as libélulas nativas da região sul

(Nóbrega; De Marco, 2007).

Eventos de aquecimento, particularmente aqueles

ligados à fragmentação, à diminuição e ao ressecamento

das áreas florestadas remanescentes, poderiam ocasionar

extinções, tanto locais como totais, de espécies mais

suscetíveis a alterações climáticas. Seguramente, os efeitos

dessas mudanças no ambiente florestal, devidos à perda

de área e ao aumento do efeito de borda, serão ainda

mais prejudiciais às espécies tipicamente florestais, pois

irão propiciar a penetração de espécies invasoras em áreas

de floresta em que antes não conseguiam estabelecer

grandes populações. Outra previsão diz respeito a algumas

espécies de minhocas que, nos ecossistemas polares, estão

limitadas pelos invernos frios, mas que eventualmente

Foto: Rosser W. Garrison

Figura 10.10.
Hetaerina rosea Selys, 1853, libélula comum em regiões de
Mata Atlântica. Sua distribuição tende a se ampliar para o sul.

poderão invadir novas áreas de florestas, principalmente

boreais. Como resultado dessa invasão, os solos e processos

edáficos poderão ser dramaticamente alterados, o que

provavelmente afetará não apenas a produtividade das

florestas, mas também os ciclos geoquímicos, a umidade

do solo, a serapilheira e a biodiversidade desses ambientes

(Bohlen et al., 2004; Hendrix, 2006; Wironen; Moore, 2006).

Para a região tropical, ainda não se dispõe de dados, mas

presume-se que os principais fatores que alterarão as

espécies de minhocas ali presentes venham a ser as

mudanças no regime pluvial do ambiente e no regime

hídrico do solo, as alterações na temperatura média

ambiental e do solo e as mudanças na vegetação.

Existe farta literatura que revela que comunidades

marinhas intertidais, incluindo os moluscos, estão sendo

afetadas pelo aquecimento das águas oceânicas (Harvell

et al., 2002). Quanto aos moluscos terrestres, alguns

trabalhos demonstram que suas populações podem ser

seriamente afetadas, especialmente por eventos de

extinções locais (Sternberg, 2000; Willis et al., 2006), já se

dispondo de um caso descrito de extinção associada à

redução do regime das chuvas no Atol Aldraba, nas Ilhas

Seychelles (Gerlach, 2007), que afetou a taxa de

sobrevivência de juvenis do caracol Rachistia aldrabae.

Pode-se inferir que, por dependerem de temperatura e

umidade adequadas, outras espécies certamente serão

afetadas em diversos graus, dependendo da capacidade

de resistência de cada uma às variações ambientais.

Outro provável efeito poderá ser a ampliação das

áreas de distribuição de espécies exóticas. Algumas dessas

são incapazes de estabelecer-se em áreas de florestas

preservadas, como Bradybaena similaris (Férrusac, 1821),

caracol de origem asiática comum em áreas alteradas

por ação antrópica, como jardins e hortas. Efeitos que

ocasionem a retração ou a modificação das condições

originais das áreas florestadas poderão facilitar a expansão

de espécies exóticas em detrimento das nativas. A invasão

de hábitats pela abelha africanizada Apis mellifera constitui

um caso espetacular de rápida ocupação (em menos de

40 anos) do continente americano (Taylor Jr., 1977;

Buchmann; Nabhan, 1996), favorecida pela degradação

de ecossistemas. Há farta literatura sobre os prováveis

impactos de sua invasão nos diversos ecossistemas.
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Figura 10.11.
Distribuição de invertebrados terrestres no Estado do Rio de Janeiro (inventários realizados). As áreas
em laranja representam Unidades de Conservação de Uso Sustentável; as áreas em marrom, Unidades
de Conservação de Proteção Integral.

CONCLUSÃO

A fauna de invertebrados terrestres e sua distribuição

ainda são pouco conhecidas, não permitindo definir com

precisão quais áreas são mais ricas e quais espécies são

realmente endêmicas. Quando analisamos o mapa de

distribuição das espécies de invertebrados terrestres (Figura

10.11), observamos uma concentração de dados nas áreas

próximas à cidade do Rio de Janeiro e em Unidades de

Conservação. Como as principais instituições de pesquisa

e universidades estão localizadas na capital do estado, é

normal que as áreas mais próximas a esses centros estejam

mais bem amostradas, devido à maior facilidade de acesso.

As Unidades de Conservação também foram mais

amostradas, se comparadas com outras regiões, devido a

sua importância para a manutenção da biodiversidade.

O mapa mostra que são muitas as lacunas de

informação, principalmente na Região Agropecuária dos

Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana, área pouco amostrada

não só quanto a invertebrados, mas também a diversos

grupos biológicos. Essa região é considerada de alta

vulnerabilidade ambiental (índice de vulnerabilidade de

bacia hidrográfica variando de 87 a 142) devido ao cres-

cente desmatamento e fragmentação (veja capítulo 5).

Assim, torna-se necessária a realização de

inventários em áreas de grandes lacunas e também

naquelas fortemente ameaçadas por pressão antrópica e

nas que apresentam altas taxas de endemismo.

Além das regiões Agropecuária dos Rios Pomba,

Muriaé e Itabapoana e de Petróleo e Gás Natural, áreas

com poucos registros desse grupo, a Região Turística dos

Lagos Fluminenses localizada entre Niterói e Búzios merece

atenção especial, pois apresenta alto índice de ameaça e

endemismo (relativo a outros grupos biológicos). Essa

região vem sofrendo forte pressão antrópica devido à

especulação imobiliária.

Por fim, outras áreas de grande interesse são a Região

Serrana de Economia Diversificada e a Região Industrial

do Médio Paraíba. A altitude elevada dessas cadeias

montanhosas proporciona um ambiente distinto daquele

encontrado nas baixadas, influenciando diretamente a

riqueza e diversidades das espécies.
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CAPÍTULO 11

ORGANISMOS AQUÁTICOS NOS SISTEMAS
FLUVIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1111111111

Este capítulo é produto do grupo de trabalho

que atuou durante o workshop intitulado

Estratégias e ações para a conservação da

biodiversidade da Mata Atlântica do Estado do

Rio de Janeiro, que se realizou em maio de 2007

com a participação de pesquisadores que

desenvolvem estudos sobre organismos aquáticos

no âmbito estadual. Os instrumentos iniciais de

trabalho consistiram de um mapa com a

identificação das regiões fluminenses (CIDE, 2007),

delimitadas com base em suas vocações

socioeconômicas, e de uma relação nominal das

espécies que apresentam importância para o

reconhecimento de áreas prioritárias para a

conservação. Tal relação fundamentou-se em

dados originais e/ou primários apresentados pelos

autores, dados secundários fornecidos por outros

pesquisadores (ver a seção de agradecimentos,

neste volume) e dados secundários disponíveis

em coleções oficiais.

A proposta de regionalização apresentada

nesse mapa se respalda no reconhecimento de

atividades antrópicas potencialmente capazes de

interferir na manutenção da biota. Por outro lado,

considerando que a história biogeográfica de

organismos aquáticos está fortemente associada

às bacias hidrográficas, fez-se necessária uma

revisão e adaptação dos limites estabelecidos em

tal mapa, visto que as bacias hidrográficas são

delimitações naturais para a fauna aquática, além

de ultrapassarem os limites vocacionais das

regiões originalmente mapeadas. Assim, uma vez

que as áreas endêmicas (áreas prioritárias para

conservação) de organismos aquáticos são

definidas pelas bacias, procuramos associar a

regionalização proposta para o Estado do Rio de

Janeiro às bacias hidrográficas.

Para determinar a unidade de trabalho para

nosso estudo de organismos aquáticos,

procedemos a uma integração das informações

sobre as características geomorfológicas (bacias

e microbacias) e sobre a vocação de cada região.

Consideramos, além disso, as particularidades dos

diferentes sistemas que compõem essa unidade

de trabalho. Tais particularidades dizem respeito

essencialmente às dimensões dos sistemas, suas

características físico-químicas, tipos de fluxo e

vazões. Isso permitiu detectar subunidades

representadas pelos seguintes sistemas de águas

continentais: (a) riachos, (b) rios, (c) lagoas

marginais, (d) estuários, (e) lagoas costeiras e (f)

poças temporárias e brejos.
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Nessa abordagem a conectividade dos ambientes

aquáticos é contemplada sob dois aspectos: a

conectividade longitudinal, que interliga os rios e

ambientes aquáticos de uma mesma bacia hidrográfica,

e a transversal, que conecta a paisagem terrestre aos

corpos d’água. A primeira expressa, além das

características ecológicas de sucessão de paisagens ao

longo das bacias hidrográficas, as regiões aquáticas

em que há endemismos. Já a conectividade transversal

estabelece uma ponte entre as regiões administrativas

e o uso do solo nessas regiões, e relaciona-se com os

impactos que esse uso gera na biota aquática dos

corpos d’água que permeiam a paisagem.

Com base nas informações obtidas sobre as

diferentes subunidades tratadas, decidimos relacionar

suas principais características ecológicas (ou seja, micro-

hábitats e meso-hábitats) com os diferentes tipos de

pressão ambiental reconhecidos como ameaças

potenciais à conservação de espécies e à biodiversidade

de organismos aquáticos no estado, tais como: (a) áreas

de alteração dos sistemas fluviais (transposições,

retificações e drenagens), (b) represamento, (c)

aproveitamentos hidrelétricos, (d) construção de açudes

para recreação, irrigação e piscicultura, (e) introdução

de espécies exóticas; (f) atividade imobiliária e (g)

recebimento de efluentes domésticos e industriais. A

partir desse critério foi possível identificar áreas que

abrigam remanescentes da Mata Atlântica, áreas com

possibilidade de recuperação e áreas com alta

incidência de espécies ameaçadas, vulneráveis e/ou

em perigo.

Tal metodologia possibilitou sugerir estratégias e

ações para a conservação da diversidade biológica

presente nos sistemas aquáticos continentais do Estado

do Rio de Janeiro.

OCORRÊNCIA, DISTRIBUIÇÃO, ENDEMISMOS E
ESPÉCIES AMEAÇADAS

A concentração de endemismos entre as espécies

de águas continentais está fortemente associada aos

limites de distribuição impostos pela mobilidade dos

organismos. Dentre os grupos animais que compõem

as comunidades aquáticas, foram reconhecidos, para

fins da presente análise, peixes, crustáceos, moluscos e

insetos aquáticos (incluindo as espécies que vivem a

maior parte do ciclo de vida como larvas aquáticas).

Reconhecemos, no entanto, que outros grupos

biológicos não abordados dependem também do

ambiente aquático, como por exemplo a vegetação

palustre de matas de baixada e organismos que,

embora ditos “terrestres”, têm forte associação a

ambientes aquáticos, como é o caso de alguns

mamíferos (lontra, cuíca-d’água), répteis (jacarés,

serpentes aquáticas) e aves (martim-pescador, biguá

etc.). Tais grupos biológicos são objeto de outros capítulos

deste volume.

No Estado do Rio de Janeiro é conhecida, até o

momento, a ocorrência de 586 espécies de insetos

aquáticos (Jorge Nessimian, comunicação pessoal)

exceto Diptera e alguns grupos de Coleoptera, 14

espécies de macrocrustáceos (Maria Cristina Ostrovski,

comunicação pessoal), 45 espécies de moluscos (Araújo;

Batalha, 2005; Sant’anna; Santana, 2007; Simone, 2006;

Thiengo et al., 1998; 2001; 2002a,b; 2004a,b; 2006) e

103 de peixes (Buckup et al., 2007). A concentração de

endemismos e de espécies ameaçadas desses grupos

taxonômicos está associada aos remanescentes de

Mata Atlântica (Menezes et al., 1990; Mazzoni et al.,

2000) e/ou áreas previamente desmatadas, mas com

vegetação ripária preservada ou recuperada. Algumas

áreas do estado podem ser identificadas como

detentoras de alta concentração de espécies endêmicas

e ameaçadas de extinção: (a) áreas de cabeceira dos

sistemas fluviais da bacia do Atlântico Leste, (b) trechos

de rios de 4a e 5a ordem de grandeza a jusante das

partes protegidas por Unidade de Conservação e (c) as

baixadas litorâneas da porção sul do estado (entre a

Restinga de Marambaia e Cabo Frio), pertencentes às

regiões Turística da Costa Verde, Urbano-Industrial e

Turística dos Lagos Fluminenses.

São apresentadas a seguir as informações

disponíveis sobre a ocorrência e distribuição dos

diferentes grupos de organismos aquáticos abrangidos

no presente capítulo. Uma vez que os dados relativos

aos grupos de invertebrados foram reunidos com a
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finalidade de mapear as espécies reconhecidas como

ameaçadas, muitos grupos deixaram de ser incluídos

na categoria “invertebrados aquáticos” por falta de

informação. É o caso de ácaros, microcrustáceos,

helmintos e grupos microscópicos, sobre os quais não

se conta com levantamentos suficientes para a

finalidade proposta.

Insetos

Sobre insetos aquáticos (Figura 11.1), salvo

algumas espécies citadas nas listas como ameaçadas

ou restritas a determinadas localidades (como regiões

de maior altitude), pouco se conhece acerca da

distribuição, principalmente pelo fato de as informações

serem muito fragmentadas e resultarem de esforços

de coleta muito diferentes, dependendo das localidades

e grupos taxonômicos. Como exemplos, podemos citar

os dados acerca das ordens Trichoptera e Plecoptera.

Para Trichoptera, há apenas 11 municípios, em

cinco regiões, sobre os quais se dispõe de dados

publicados (Tabela 11.1). A Região Serrana de Economia

Diversificada foi a de maior ocorrência de registros

únicos. São reconhecidas 87 espécies no Estado do

Rio de Janeiro, 34 das quais são exclusivas do estado.

Quanto a Plecoptera, o quadro não difere muito

daquele apresentado para Trichoptera: são apenas oito

os municípios, em quatro regiões, sobre os quais há

dados publicados (Tabela 11.2). A Região Serrana de

Economia Diversificada foi também a de maior

ocorrência de registros únicos. São reconhecidas 29

espécies no Estado do Rio de Janeiro, nove das quais

são exclusivas do estado.

Tabela 11.2.
Valores de riqueza de espécies da ordem Plecoptera (Insecta), por município de ocorrência e região, e números de
ocorrências únicas registradas em cada localidade.

Município Região Riqueza de espécies Ocorrências únicas

Comendador Levy Gasparian RSED 1

Itatiaia RIMP 10 2

Mangaratiba RTCV 1

Nova Friburgo RSED 10 3

Petrópolis RSED 11 6

Resende RIMP 4 2

Rio de Janeiro RUI 9 2

Teresópolis RSED 2 1

RIMP: Região Industrial do Médio Paraíba; RSED: Região Serrana de Economia Diversificada; RTCV: Região Turística da Costa Verde; RUI: Região Urbano-Industrial.

Tabela 11.1.
Valores de riqueza de espécies da ordem Trichoptera (Insecta), por município de ocorrência e região, e números de
ocorrências únicas registradas em cada localidade

Município Região Riqueza de espécies Ocorrências únicas

Angra dos Reis RTCV 8 2

Cachoeiras de Macacu RUI 8 1

Guapimirim RUI 1 1

Itatiaia RIMP 14 7

Mangaratiba RTCV 3 1

Nova Friburgo RSED 30 13

Petrópolis RSED 4 1

Rio Claro RIMP 5 4

Rio de Janeiro RUI 15 5

Santana do Japuíba RTCV 1

Teresópolis RSED 14 8

Sem localidade conhecida 27

RIMP: Região Industrial do Médio Paraíba; RSED: Região Serrana de Economia Diversificada; RTCV: Região Turística da Costa Verde; RUI: Região Urbano-Industrial.
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Quanto a Plecoptera, o quadro não difere muito

daquele apresentado para Trichoptera: são apenas oito

os municípios, em quatro regiões, sobre os quais há

dados publicados (Tabela 11.2). A Região Serrana de

Município Região Riqueza de espécies Ocorrências únicas

Comendador Levy Gasparian RSED 1

Itatiaia RIMP 10 2

Mangaratiba RTCV 1

Nova Friburgo RSED 10 3

Petrópolis RSED 11 6

Resende RIMP 4 2

Rio de Janeiro RUI 9 2

Teresópolis RSED 2 1

RIMP: Região Industrial do Médio Paraíba; RSED: Região Serrana de Economia Diversificada; RTCV: Região Turística da Costa Verde; RUI: Região Urbano-Industrial.

Economia Diversificada foi também a de maior

ocorrência de registros únicos. São reconhecidas 29

espécies no Estado do Rio de Janeiro, nove das quais

são exclusivas do estado.

Tabela 11.2.
Valores de riqueza de espécies da ordem Plecoptera (Insecta), por município de ocorrência e região, e números de
ocorrências únicas registradas em cada localidade

Figura 11.1.
Insetos límnicos encontrados no Estado do
Rio de Janeiro. A: Trichoptera, Hydropsychidae,
Macronema sp., larva: constrói casa de
pedrinhas e fi l tra água. B: Diptera,
Blephariceridae, larva: habita corredeiras,
raspador, bioindicador de água limpa. C:
Ephemeroptera, Baetidae, Cloeodes sp., ninfa:
raspador de perifíton, “limpando” pedras. D:
Ephemeroptera, Leptophlebiidae, Microculis
sp., ninfa: rasgador de folhas. E: Trichoptera,
Philopotamidae, Chimarra sp., larva: filtrador.
F: Lepidoptera, Pyrallidae, larva: raspador.
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Moluscos
O Estado do Rio de Janeiro é um dos poucos que

conta com inventário detalhado de gastrópodes límnicos

(Figuras 11.2 e 11.3). São conhecidas 32 espécies (Tabela

11.3), distribuídas em sete famílias, sendo Planorbidae a

que apresenta maior número de espécies (11). Cabe

ressaltar que o planorbídeo Plesiophysa guadeloupensis

(“Fischer” Mazé, 1883) foi registrado apenas no município

de Itaocara e Lymnaea sp. em três: Teresópolis, Nova

Friburgo e Mangaratiba (Fernandez et al., 2006). Já o

ampulariídeo Pomacea sordida (Swainson, 1823), descrito

originalmente no bairro carioca de São Cristóvão,

atualmente tem sido registrado apenas em bairros e

municípios periféricos ainda não muito urbanizados

(Thiengo, 1989). Quanto aos moluscos bivalves, são

registradas 14 espécies, de acordo com Simone (2006),

Sant’anna e Santana (2007) e Araújo e Batalha (2005):

Anodontites obtusus (Spix, 1827), Anodontites patagonicus

(Lamarck, 1819), Anodontites tenebricosus (Lea, 1834),

Anodontites trapezialis (Lamarck, 1819), Corbicula fluminea

(Müller, 1774), Corbicula largillierti (Philippi, 1844), Diplodon

besckeanus (Dunker, 1848), Diplodon ellipticus (Wagner,

1827), Diplodon fontainianus (d’Orbigny, 1835), Diplodon

granosus (Bruguière, 1792), Diplodon multistriatus (Lea,

1834), Diplodon rhuacoicus (d’Orbigny, 1835) e Psidium

globosus (Clessin, 1888).

Fonte: Thiengo et al. (1998; 2001; 2002a,b; 2004a,b; 2006).
RUI: Região Urbano-Industrial; RTCV: Região Turística da Costa Verde; RSED: Região Serrana de Economia Diversificada; RTCMP: Região Turístico-Cultural do Médio Paraíba;
RSEA: Região Serrana de Economia Agropecuária; RPGN: Região de Petróleo e Gás Natural; RTLF: Região Turística dos Lagos Fluminenses; RIMP: Região Industrial do Médio
Paraíba; RAPMI: Região Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana.

Famílias e espécies RUI RTCV RSED RTCMP RSEA RPGN RTLF RIMP RAPMI
Planorbidae

Antillorbis nordestensis (Lucena, 1954) x x x x x x x x x
Biomphalaria glabrata (Say, 1818) x x x x x x x
Biomphalaria peregrina (d’Orbigny, 1835) x x x x x
Biomphalaria schrammi (Crosse, 1864) x x x x x x x
Biomphalaria straminea (Dunker, 1848) x x x x x x x x x
Biomphalaria tenagophila (d’Orbigny, 1835) x x x x x x x x x
Drepanotrema anatinum (d’Orbigny, 1835) x x x x x x x x x
Drepanotrema cimex (Moricand, 1839) x x x x x x x x x
Drepanotrema depressissimum (Moricand, 1839) x x x x
Drepanotrema lucidum (Pfeiffer, 1839) x x x x x x x x x
lesiophysa guadeloupensis (“Fischer” Mazé, 1883) x

Ancylidae
Burnupia sp. x x x x x x x
Ferrissia sp. x x x x x x x x x
Gundlachia sp. x x x x x x x
Gundlachia ticaga (Marcus & Marcus, 1962) x x x x x x x x x
Hebetancylus moricandi (d’Órbigny, 1837) x x

Hydrobiidae
Heleobia australis australis (d’Orbigny, 1835) x x
Heleobia bertoniana (Pilsbry, 1911) x x
Heleobia davisi Silva & Thomé, 1985 x x x x x
Heleobia parchappei (d’Orbigny, 1835) x x
Heleobia sp. x x x x x x
Idiopyrgus souleyetianus Pilsbry, 1911 x x
Idiopyrgus sp. x x

Lymnaeidae
Lymnaea columella Say, 1817 x x x x x x x x x
Lymnaea sp. x x

Thiaridae
Melanoides tuberculatus (Müller, 1774) x x x x x x x x x

Physidae
Physa acuta Draparnaud, 1805 x x x x x x x x x
Physa marmorata Guilding, 1828 x x x x x x x x x

Ampullariidae
Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) x x x x x x x
Pomacea lineata (Spix in Wagner, 1827) x x x x x
Pomacea sordida (Swainson, 1823) x x x x x x x x x
Pomacea sp. x x x x x x x x x

Tabela 11.3.
Espécies de gastrópodes límnicos, por família, encontradas nas nove regiões do Estado do Rio de Janeiro
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Figura 11.2.
Gastrópodes límnicos encontrados no Estado do Rio de
Janeiro. A: Biomphalaria glabrata (Say, 1818). B: Biomphalaria
tenagophila (d’Orbigny, 1835). C: Biomphalaria straminea
(Dunker, 1848). D: Biomphalaria peregrina (d’Orbigny, 1835).
E: Biomphalaria schrammi (Crosse, 1864). F: Pomacea sordida
(Swainson, 1823). G: Lymnaea columella Say, 1817. H: Physa
marmorata Guilding, 1828. I: Melanoides tuberculatus (Müller,
1774). Escala = 5 mm.
Fonte: Laboratório de Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Figura 11.3.
Gastrópodes límnicos encontrados no Estado do Rio de
Janeiro. A: Biomphalaria glabrata (Say, 1818). B:
Drepanotrema lucidum (Pfeiffer, 1839). C: Plesiophysa
guadeloupensis (“Fischer” Mazé, 1883). D: Lymnaea columella
Say, 1817. Escala = 3 mm.
Fonte: Laboratório de Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Crustáceos
Foram considerados somente os crustáceos de

grande porte das famílias Trichodactylidae (caranguejos

de água doce), Atyidae e Palaemonidae (camarões de

água doce, popularmente designados por pitus). As

espécies dessas famílias de crustáceos já reconhecidas

no estado (Maria Cristina Ostrovski, comunicação

pessoal) são discriminadas na Tabela 11.4. Essas 14

espécies estão distribuídas em três famílias, e em maior

número (sete) na família Palaemonidae.

SINTETIZANDO AS INFORMAÇÕES SOBRE
INVERTEBRADOS AQUÁTICOS

A Figura 11.4 apresenta os Índices de Valor de

Conservação de invertebrados ameaçados, calculados

com base nos dados de levantamento. Como o estado

de conservação de vários grupos não é ainda conhecido,

e como os levantamentos não são geograficamente

completos, esta análise é ainda de utilidade limitada,

mas presta-se a alertar sobre a necessidade de um

programa coordenado que focalize a fauna de

invertebrados aquáticos do Estado do Rio de Janeiro.

Tabela 11.4.
Espécies de macrocrustáceos registradas no Estado do Rio
de Janeiro, por família

Trichodactylidae

Trichodactylus dentatus H. Milne-Edwards, 1853

Trichodactylus fluviatilis Latreille, 1828

Trichodactylus petropolitanus (Göldi, 1886)

Atyidae

Atya gabonensis Giebel, 1875

Atya scabra (Leach, 1816)

Potimirim glabra

Potimirim potimirim

Palaemonidae

Macrobrachium acanthurus (Wiegmann, 1836)

Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758)

Macrobrachium heterochirus (Wiegmann, 1836)

Macrobrachium iheringi (Ortmann, 1897)

Macrobrachium olfersi (Wiegmann, 1836)

Macrobrachium potiuna (Müller, 1880)

Palaemon (Palaemon) pandaliformis (Stimpson, 1871)



159

CAPÍTULO 11 ORGANISMOS AQUÁTICOS NOS SISTEMAS FLUVIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Figura 11.4.
Índices de Valor Conservação de invertebrados aquáticos em municípios do Estado do Rio de Janeiro,
calculados a partir de dados de ocorrência e distribuição de espécies.
Fontes diversas (ver texto deste capítulo). Os índices se referem unicamente às espécies abordadas neste capítulo.

Peixes
Para que se possam mapear adequadamente as

áreas de ocorrência de espécies e os possíveis endemismos,

o reconhecimento da ocupação espacial de peixes deve

levar em conta os limites naturais das bacias hidrográficas,

que ultrapassam os limites geográficos estaduais.

Buscando identificar ambientes que favoreçam

composições de ictiocenoses distintas nas bacias

fluminenses, optamos por selecionar áreas de estudo

levando também em consideração porções de bacias

hidrográficas que se situam fora do território do estado.

Para melhor especificar a distribuição das espécies,

os ambientes aquáticos continentais do Estado do Rio

de Janeiro discriminados no início deste capítulo foram

assim subdivididos: (a) riachos: de montanha ou

litorâneos; (b) rios: alto curso, médio curso, baixo curso,

lagoas marginais, estuários; (c) lagoas costeiras: lagoas

de água doce, lagoas salinas, riachos associados,

estuários ou barras (áreas de restinga) associados; (d)

manguezais; (e) brejos e poças temporárias.

A seleção das espécies endêmicas e/ou

ameaçadas do estado do Rio de Janeiro se baseou em

listas disponíveis na literatura (e.g. Mazzoni et al., 2000).

A identificação das espécies endêmicas fluminenses

fundamentou-se em dados secundários compilados dos

catálogos de Kullander et al. (2003) e Buckup et al.

(2007). A localização dos pontos geográficos de

ocorrência foi feita com base na localidade-tipo e nos

registros obtidos através do Sistema Brasileiro de

Informações sobre Peixes (SIBIP/Neodat III), que permite

a busca de dados de coleções ictiológicas na Internet.

Embora constituam a maior fonte de dados de

ocorrência de espécies de peixes, os catálogos de

museus contêm inúmeros registros que nem sempre

estão atualizados ou georreferenciados.

Outra fonte de dados sobre a distribuição

geográfica das espécies de peixes endêmicas e de

espécies de alguma forma ameaçadas foi nossa própria

experiência em projetos de pesquisa em andamento

ou concluídos.



160

ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CAPÍTULO 11

Em conjunto, todas essas fontes de informação

permitiram compilar uma lista preliminar (Anexo 11.1)

das espécies de peixes de águas continentais que

ocorrem nas bacias hidrográficas compreendidas no

Estado do Rio de Janeiro (Figura 11.5). São reconhecidas

103 espécies válidas, distribuídas em 14 famílias. Desse

total, 46 espécies vivenciam algum nível de ameaça.

Os dados disponíveis de ocorrência e distribuição

das espécies de peixes permitiram gerar um mapa

indicativo dos Índices de Valor de Conservação das

regiões fluminenses (Figura 11.6). Uma vez que esse

índice (ver Capítulo 9) se baseia em aspectos relativos

Figura 11.5.
Peixes de água doce encontrados no Estado do Rio de Janeiro. A: Astyanax hastatus Myers, 1928 (4,2 cm). B: Characidium sp. (espécie
nova de riacho da Bacia do Atlântico Leste; Paulo Buckup, comunicação pessoal) (4,3 cm). C: Characidium sp. (espécie nova de riacho
da Bacia do Atlântico Leste; Paulo Buckup, comunicação pessoal) (5,2 cm); D: Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) (6,3
cm). E: Hypostomus punctatus Valenciennes, 1840 (6,7 cm). F: Phalloceros harpagos Lucinda, 2008 (3,5 cm).

Fotos: Rosana Mazzoni (Laboratório de Ecologia de Peixes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

à distribuição e estado de conservação das espécies, a

ausência de qualquer dessas informações impede seu

cálculo. Cabe por isso destacar que valores elevados

ou reduzidos do índice não representam

necessariamente a presença de áreas preservadas ou

degradadas, indicando apenas ausência e/ou

insuficiência de dados de coleta e/ou de estado de

conservação na localidade. De fato, em grande parcela

do estado é ainda grande a lacuna de conhecimento

sobre a ocorrência, distribuição e/ou estado de

conservação das espécies de peixes (Figura 11.6).

A D

B

E

C

F
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Figura 11.6.
Índices de Valor de Conservação nos municípios do Estado do Rio de Janeiro calculados a partir de
dados de ocorrência e distribuição das espécies de peixes de água doce.
Fontes diversas (ver texto deste capítulo).

PROBLEMAS PARA A CONSERVAÇÃO DE
ESPÉCIES E DA DIVERSIDADE

Como já mencionado, algumas situações

constituem ameaças reais à conservação da

biodiversidade dos organismos aquáticos no Estado do

Rio de Janeiro. Primeiramente devem ser destacados

os agentes diretos de degradação fortemente

relacionados à ocupação antrópica em áreas que

apresentam endemismos ou lacunas de conhecimento

e, em segundo lugar, mas de modo não menos

importante do ponto de vista da conservação, cabe

apontar a deficiência de implantação de uma política

pública eficaz para a fiscalização e ocupação do

território.

Dentre as ações antrópicas, são reconhecidas as

de desmatamento para extrativismo e para

estabelecimento de atividades agropecuárias e de

mineração, incluindo a retirada clandestina de areia

em áreas de drenagem, restingas e alagados marginais.

Esse tipo de ação é responsável por profundas

alterações nos hábitats, determinando a interrupção

dos ciclos vitais da maioria dos organismos aquáticos

que dependem de condições prístinas para sua

manutenção.

A introdução de espécies exóticas, que no caso

de peixes, macrocrustáceos e moluscos ocorre

principalmente através da aquariofilia e da piscicultura,

é ainda uma causa de perda de biodiversidade

reconhecidamente importante. Um exemplo que bem

ilustra essa interferência, quanto aos moluscos, é o

encontro de densas populações do gastrópode afro-

asiático Melanoides tuberculatus (Müller, 1774) tanto

em coleções hídricas naturais quanto em tanques de

piscicultura em Guapimirim, município em que a

piscicultura vem sendo bastante explorada nas últimas

décadas (Thiengo et al., 1998; Fernandez et al., 2003).

Mais recentemente foi observada uma população

albina de Pomacea diffusa (Reeve, 1856), também

conhecido como caramujo-dourado, em um córrego
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desse município (S.C. Thiengo, observação pessoal).

Trata-se de uma espécie da Amazônia muito popular

entre aquariofilistas, motivo pelo qual já se encontra

espalhada por vários países. Com relação aos bivalves,

segundo Araújo e Batalha (2005) e Sant’anna e

Santana (2007) há registro de duas espécies invasoras

asiáticas, Corbicula fluminea e C. largillierti, ambas na

bacia do Rio Paraíba do Sul. De acordo com Callil e

Mansur (2002), essas espécies constituem séria ameaça

às espécies nativas, sendo que C. f luminea ,

principalmente, causa prejuízos financeiros à geração

de energia, abastecimento de água e piscicultura.

Quanto a peixes, observa-se a presença de Poecilia

reticulata (Peters, 1859), oriundo de aquariofilia, presente

em diversos rios, principalmente em ambientes bastante

degradados. Em decorrência de piscicultura, em vários

rios e lagoas costeiras tem-se a presença de Tilapia

rendalli (Boulenger, 1897) e nos rios São João, Macaé

e Paraíba do Sul registram-se o bagre-africano (Clarias

gariepinus Burchel, 1822) e o tucunaré (Cichla kelberi

Kullander & Ferreira, 2006).

Atividades agropecuárias e também as relacionadas

à especulação imobiliária vêm afetando áreas de baixada

e restinga que abrigam importantes remanescentes de

hábitats de espécies endêmicas e/ou de exigências

ecológicas muito restritas. Dentre as espécies de ocorrência

limitada a esse tipo de hábitat destacam-se os peixes

anuais da família Rivulidae. Essas espécies dependem da

integridade das áreas de baixada e restinga, pois utilizam

poças temporárias para completar seu ciclo reprodutivo.

Tais aspectos ressaltam a importância da ação conjunta

entre os órgãos responsáveis pela regulamentação da

ocupação fundiária e os órgãos que gerenciam as políticas

de conservação.

De extrema significância para a conservação da

fauna de organismos aquáticos de água doce é o fato de

o pico de diversidade para a maioria dos insetos aquáticos

ocorrer entre a 4a e a 5a ordem de grandeza de rio, ao

passo que as Unidades de Conservação no Estado do Rio

de Janeiro, tal como atualmente demarcadas, raramente

abrigam corpos hídricos que estejam protegidos nesses

segmentos. Existem exceções, como o Rio Mambucaba,

que em seu gradiente longitudinal atravessa o limite do

Parque Nacional da Serra da Bocaina acima da 4.a ordem

de grandeza de rio. As demais Unidades de Conservação

não apresentam trechos de rios dessa magnitude. É por

isso imperativo, para a conservação da fauna de

invertebrados aquáticos, que se conte com uma resposta

dos órgãos competentes que se traduza em aumento dos

limites dos parques e reservas naturais. A idéia de que as

Áreas de Preservação Permanente (APPs) possam atender

a essa demanda, formando verdadeiros corredores

ecológicos, tem na prática se mostrado ineficiente. As altas

taxas de desmatamento e uso antrópico do solo têm

afetado não somente paisagens terrestres, mas também

zonas ripárias e faixas de proteção marginal dos corpos

d’água continentais.

PROCESSOS ECOLÓGICOS E A CONSERVAÇÃO
DE ORGANISMOS AQUÁTICOS

Os insetos aquáticos, tanto adultos quanto larvas,

configuram um importante elemento da cadeia

alimentar de vários sistemas de drenagem de pequeno

porte (em especial riachos da Mata Atlântica), servindo

de alimento ou alimentando-se de crustáceos, peixes

(Rezende; Mazzoni, 2003; Mazzoni; Costa, 2007) e

anfíbios (Siqueira et al., 2006), entre outros grupos. Da

mesma forma, os moluscos desempenham papel

relevante na cadeia trófica. Alguns grupos, como os

ampulariídeos, considerados os maiores gastrópodes

de água doce, constituem geralmente a maior porção

da malacofauna nativa nesses ambientes, sendo os

peixes, répteis e aves seus principais predadores (Cowie,

2002). Esse tipo de relação trófica depende de condições

ambientais específicas que, quando descaracterizadas,

podem levar à perda de espécies e conseqüente

descontrole populacional dos componentes da

comunidade local.

Outro aspecto importante é a função que algumas

espécies de peixes desempenham como hospedeiros

intermediários ou finais de diversas espécies de

parasitas. Nesse contexto fica destacada a importância

da manutenção da integridade ambiental, visto que

ciclos vitais dos parasitas se apóiam nas condições

ambientais naturais. Também os moluscos participam
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do ciclo de vida de vários parasitas, principalmente

helmintos. Todo trematódeo, por exemplo, necessita de

um molusco para completar seu ciclo vital (Boaventura

et al., 2007).

A interrupção da dinâmica hídrica dos sistemas

fluviais para a construção de barragens é outra ação

que causa danos irreparáveis às populações de peixes

e crustáceos, particularmente àquelas que dependem

de migrações ou deslocamentos de longa distância para

a conclusão de diferentes etapas de seu ciclo vital.

As questões apontadas constituem uma amostra

dos efeitos deletérios da ação antrópica não-racional e

da necessidade de se proporem ações para a

conservação das condições ambientais naturais.

PROPOSTA DE AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO
DOS ORGANISMOS AQUÁTICOS

As ações de conservação de espécies costumam

enfrentar problemas básicos relativos à implementação

das medidas necessárias, uma vez que estas muitas

vezes contrariam interesses locais ou de grupos

específicos. Entre as maiores dificuldades encontradas

para a implementação das ações recomendadas em

estudos de conservação, destaca-se a de manutenção

dos hábitats que abrigam espécies de reconhecido valor

como patrimônio de biodiversidade ou como elementos

básicos de cadeias tróficas.

Além disso, a demanda de subsistência da

população, particularmente em áreas externas a centros

urbanos, configura-se como outro elemento que dificulta

a consciência de conservação dos recursos naturais. Além

disso, a manutenção de hábitats é freqüentemente

comprometida por interesses econômicos e políticos, daí a

importância de se empreenderem intensas medidas de

conscientização da população, de se utilizarem

informações sólidas obtidas com estudos sistemáticos sobre

conservação biológica e de se associar tal informação a

políticas, planos e programas de utilização de recursos

naturais.

Destacamos, porém, um aspecto importante que

se refere à realidade brasileira: a não-disponibilidade,

aos órgãos fiscalizadores, de ferramentas ou métodos

adequados que lhes permitam avaliar cientificamente

o estado ecológico em que se encontram os

ecossistemas ameaçados. Deve portanto ser incentivada,

por meio de editais específicos, a atuação conjunta e

integrada de órgãos de pesquisa e universidades,

decisiva para o estabelecimento de protocolos de

avaliação ambiental padronizados para os diferentes

compartimentos naturais (aquático, terrestre e marinho).

Dentro dessa linha de ação, propomos, a seguir,

estratégias e ações que podem viabilizar a proteção

dos organismos aquáticos no Estado do Rio de Janeiro.

Investimemto na aquisição do conhecimento sobre a
ocorrência e distribuição das espécies aquáticas, através
da viabilização de recursos destinados a programas de

pesquisa, conservação e educação ambiental

A exemplo de outros grupos taxonômicos abordados

neste volume, é ainda restrito o estado atual do

conhecimento sobre a ocorrência e distribuição das

espécies que compõem a fauna de organismos aquáticos

nas regiões fluminenses, estando as informações

disponíveis concentradas em algumas áreas do estado e

inexistindo em outras. Os trabalhos de levantamento e

listagem dessas espécies se atêm a algumas regiões

fluminenses e são discrepantes, em termos de área de

abrangência, entre os diferentes grupos taxonômicos. No

caso de insetos, o conhecimento quanto à composição de

espécies e aspectos da biologia se limita a algumas áreas

litorâneas, como Maricá e Macaé, e serranas, incluindo a

Serra dos Órgãos, o Maciço de Itatiaia e alguns trechos da

Serra da Bocaina, e mesmo assim de forma incompleta.

Para os crustáceos maiores, o conhecimento das espécies

e de sua ecologia foi intensivamente estudado na Ilha

Grande (Moulton et al., 2004; Souza; Moulton, 2005; Souza

et al., 2007) e em menor grau no Parque Estadual da

Pedra Branca (Moulton et al., 2007) e na bacia do Rio

Macacu (municípios de Cachoeiras de Macacu e

Guapimirim), mas no restante do estado as informações

são escassas. Os microcrustáceos têm recebido pouca

atenção. Os moluscos gastrópodes são um dos poucos

grupos que contam com inventário detalhado de espécies

límnicas (Tabela 11.3). Quanto aos peixes, é importante
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ressaltar que o registro de novas espécies vem aumentando

no estado nos últimos dez anos, principalmente em

pequenos corpos d’água temporários e riachos serranos

(e.g., Campos-da-Paz; Costa, 1992; Lima; Costa, 2004;

Buckup; Gauger, 2005; Chamom et al., 2005; Ingenito;

Buckup, 2005; Melo; Buckup, 2006; Costa, 2007a,b). No

entanto, a informação disponível sobre a distribuição de

espécies é ainda por demais localizada (e em alguns casos

restrita a textos acadêmicos), cobrindo pontualmente

drenagens da região de Parati (São Thiago, 1990), as

vertentes ocidental e oriental da Ilha Grande (Mazzoni;

Silva, 2006), drenagens de lagoas costeiras da região de

Maricá (Costa, 1984; Aranha; Caramaschi, 1997; Mazzoni,

1998; Menezes; Caramaschi, 2000; Mazzoni; Lobón-Cerviá,

2000; Mazzoni et al., 2006), Saquarema (Costa, 1984), o

Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (Aguiaro;

Caramaschi, 1995; Carvalho et al., 2003; Caramaschi et al.,

2004) e bacias dos rios Macaé (Brito; Caramaschi, 2005;

Lazzarotto et al., 2007), Macacu (Peres-Neto, 1995), São

João (Bizerril, 2005) e Paraíba do Sul (Silva et al., 1986;

Araújo, 1996; Araújo et al., 2001; Menezes et al., 1998;

Duarte et al., 2002; Menezes; Caramaschi, 2000; 2007;

Teixeira et al., 2005a,b). Além disso, cabe destacar muitas

áreas em que há importantes lacunas de conhecimento

sobre a ocorrência de um ou mais dos táxons aqui

mencionados.

Modelagem de áreas de distribuição de espécies em
sistemas de informação geográfica

Em termos práticos, atualmente é impossível

formar uma base de conhecimento sobre a distribuição

de organismos aquáticos recorrendo-se a registros

pontuais de ocorrência. O desafio é particularmente

maior para a atualização dessa base, frente às

constantes modificações ambientais de origem

antrópica. No entanto, o conhecimento de requisitos

ecológicos de espécies e ecossistemas, os registros reais

de ocorrência (que evidenciam a presença histórica de

um organismo numa área de endemismo), as

informações sobre o uso do solo e o conhecimento das

propriedades ecológicas que tal uso acaba por conferir

aos corpos hídricos, se analisados de forma conjunta,

podem gerar mapas de distribuição potencial que são

de alto valor para a conservação de organismos e

sistemas biológicos aquáticos. Mesmo no caso de

ecossistemas descaracterizados, como os rios urbanos

da cidade do Rio de Janeiro, esse tipo de modelagem

permitiria a reconstituição de ambientes próximos dos

originais (Lake et al., 2002).

Um exemplo mais próximo da atualidade é a bacia

do Rio São João, que vem sendo estudada por uma

equipe de ictiólogos do Museu Nacional visando

fornecer subsídios para propostas de renaturalização.

O conhecimento das espécies de ocorrência histórica

na bacia permitirá o manejo de espécies e até a

reintrodução para reestruturação das comunidades

biológicas aquáticas. Esta é uma proposta que deve

estar associada a ações de reimplantação de

populações em áreas em que foram erradicadas.

Ampliação da rede oficial de áreas protegidas e
proteção da continuidade de rios e bacia hidrográficas

No caso dos ambientes aquáticos, o estabeleci-

mento de medidas de proteção e conservação passa

pelo entendimento da dinâmica de manutenção dos

ciclos vitais dos organismos aquáticos e, em alguns

casos, pelo reconhecimento de que esses organismos

apresentam diferentes requerimentos ecológicos ao

longo de seu ciclo de vida.

No caso dos ambientes de águas interiores, a

proteção e conservação das espécies pode ser bastante

facilitada estabelecendo-se, e em alguns casos criando-

se, Unidades de Conservação. Outra medida

fundamental para alguns casos é o estabelecimento

da conexão entre remanescentes. Além disso, a

conservação da vegetação ripária é decisiva para a

manutenção de diversas espécies cuja dieta se baseia

amplamente nos recursos tróficos provenientes da mata

ciliar. Em diversos grupos de organismos aquáticos, a

vegetação ripária atua também como importante fonte

de abrigo à ação de predadores.

Para a proteção de espécies aquáticas é de

especial importância a conservação baseada em bacias

hidrográficas. A manutenção da conectividade fluvial,

com criação de corredores ecológicos que privilegiem

a conectividade de fragmentos florestais ao longo da
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bacia, favorece a integridade das porções altas dos rios

e sua conexão com os trechos médios e de baixada, o

que é imprescindível para espécies catádromas de

peixes e macrocrustáceos que precisam da porção

estuarina para a reprodução (Moulton, 2001; Moulton

et al., 2007) e que, por isso, são negativamente afetadas

por impactos nos trechos inferiores.

Como já mencionado, o pico de biodiversidade de

vários grupos de insetos aquáticos ocorre nos trechos de

rios a jusante das atuais Unidades de Conservação,

usualmente instaladas nos trechos altos e de cabeceira.

Todos os principais rios fluminenses sofrem pressões

antrópicas e nenhum deles tem seu curso integralmente

protegido em Unidade de Conservação de Proteção Integral.

Talvez o mais preservado dos rios principais seja o

Mambucaba, do Município de Angra dos Reis (Região

Turística da Costa Verde), e atenção deve ser dada para

que essa condição se mantenha com a criação de uma

Unidade de Conservação com esse propósito específico.

Conta-se com duas iniciativas muito relevantes no contexto

de conservação da continuidade fluvial:

a) Na Região Urbano-Industrial, a Área de Proteção

Ambiental (APA) da Bacia do Rio Macacu visa

conservar e restaurar a zona ripária dos rios do

sistema hídrico de Guapimirim, Guapiaçu e

Macacu. Essa APA foi criada pela Lei Estadual

4 018, de 5 de dezembro de 2002, que instituiu

uma faixa complementar de proteção (FCP), além

da Área de Preservação Permanente prevista pelo

Código Florestal, de 150 m de largura em ambas

as margens, desde a nascente do Rio Macacu

até a APA de Guapimirim. O Rio Guapiaçu,

principal afluente da bacia, tem FCP idêntica à

do Rio Macacu; para os afluentes, a FCP é de 50

m para cada lado. No entanto, ainda não foram

delimitadas as poligonais dessa APA, e por isso

sua configuração ainda não é precisa. Cabe

apontar a necessidade de realização de um plano

de manejo para que seus afluentes participantes

e limites reais possam ser adequadamente

definidos. A APA do Rio Macacu liga uma

importante área de preservação de mangue na

Baía de Guanabara (a APA de Guapimirim, que

contém a Estação Ecológica da Guanabara) aos

parques e Unidades de Conservação da serra

(Parque Estadual dos Três Picos, Estação Ecológica

Paraíso e outros).

b) Na Região dos Lagos Fluminenses, o Consórcio

Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias

da Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira

criou o primeiro Comitê de Bacia realmente ativo do

Rio São João (dezembro de 2004; http://

www.lagossaojoao.org.br). Consta nos planos para a

bacia a restauração da porção jusante do Rio São

João, que atualmente se encontra completamente

retificada e com canais de drenagem e mineração

de areia em suas áreas marginais.

As estratégias para conservação de sistemas

aquáticos tendem diferir daquelas de sistemas terrestres

e enfatizam processos ecológicos, a continuidade fluvial

e aspectos correlatos. Tendem também a propor a

restauração de sistemas degradados. Geralmente não

existem conflitos de interesse entre conservação terrestre

e conservação aquática. Muito ao contrário, a

conservação da parte terrestre de uma bacia é

normalmente imprescindível para a conservação do

sistema fluvial, e o sistema fluvial é muitas vezes

importante para o funcionamento e conseqüente

conservação do sistema terrestre. Cabe, por isso, levar

em conta as indicações de cientistas que estudam a

conservação quanto à necessidade de incluir a bacia

funcional nos planos e nas avaliações de impacto

ambiental dos sistemas aquáticos direcionados aos

planejadores de Unidades de Conservação.

Identificação e utilização de espécies-bandeira ou
espécies guarda-chuva em programas de conservação

A utilização de espécies que se destacam por

serem carismáticas (espécies-bandeira) ou por

desempenharem o papel de agregadoras em ações de

conservação (espécies guarda-chuva)     é uma estratégia

de ação importante no planejamento dessas ações, pois

além de afetar diretamente essas espécies particulares

afeta indiretamente outras espécies que com elas co-

existem. Dentre as espécies-bandeira aquáticas

destacamos as apresentadas a seguir.
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 Peixes
a) Região de Petróleo e Gás Natural: Peixes anuais

representados por Leptolebias cruzi. São espécies

da família Rivulidae (Ordem Cyprinodontiformes)

e apresentam forma e coloração vistosas, sendo

por isso valorizadas no mercado de aquariofilia.

Têm distribuição restrita a poças temporárias e

brejos de restingas e matas paludosas, ocorrendo

em áreas próximas à Barra de São João e restingas

de Maricá. Pareiorhaphis garbei é um cascudinho

da família Loricariidae (Ordem Siluriformes) com

distribuição restrita ao trecho superior da bacia

dos rios Macaé e Macacu. É espécie carismática,

não por sua beleza, mas pela aparência exótica.

b) Região Turística dos Lagos Fluminenses: Peixes

anuais representados por Simpsonichthys

constanciae, Leptolebias citrinipinnis, Leptolebias

fractifasciatus e Nematolebias whitei. São espécies

da família Rivulidae (Ordem Cyprinodontiformes),

apresentam bela forma e coloração e são

valorizadas no mercado de aquariofilia. Têm

distribuição restrita a poças temporárias e brejos

de restingas e matas paludosas, ocorrendo em

áreas próximas à Barra de São João, restingas de

Maricá e brejos de Cabo Frio e Araruama.

c) Região Urbano-Industrial : Peixes anuais

representados por Leptolebias marmoratus ,

Leptolebias opalensis, Leptolebias splendens e

Leptolebias minimus, com distribuição restrita a

poças temporárias em brejos e matas paludosas

na Baixada Fluminense.

Invertebrados aquáticos

Espécies bioindicadoras: Macrobrachium spp. e

Potimirim glabra (Decapoda), camarões de água doce

catádromos, que são indicadores de falta de conectividade

fluvial.

Identificação de espécies-chave ou espécies-
engenheiras e bioindicadoras

Além das espécies-bandeira e guarda-chuva, há

outras que são importantes para a conservação, devido

às funções que exercem no ecossistema e na

comunidade. São as chamadas espécies-chave

(keystone species). Em sistemas aquáticos encontram-

se fortes interações de certas espécies na cadeia trófica

e espécies que atuam como modificadoras do ambiente,

referidas como “engenheiras de ecossistema”. Em rios

fluminenses, o camarão de água doce Potimirim glabra

(Kingsley, 1878) (Souza; Moulton, 2005) e efemerópteros

betídeos (insetos aquáticos) (Moulton et al., 2004)

funcionam como engenheiros de ecossistema; o

camarão de água doce Macrobrachium olfersi

(Wiegmann, 1836), por sua vez, interage fortemente com

outros invertebrados da cadeia trófica. Essas espécies

têm importante papel na dinâmica do ecossistema e o

entendimento de sua importância é uma das chaves

para o sucesso de políticas de conservação (Moulton

et al., 2007).

O reconhecimento de espécies bioindicadoras é outro

elemento decisivo para a proposição de ações de

conservação. Destacamos como importantes nessa cate-

goria: Heteragrion consors (Odonata: Megapodagrionidae),

indicadora de qualidade de água (Janira Martins Costa,

observação pessoal) e o minhocuçu Glossoscolex

giganteus giganteus (Annelida: Oligochaeta), que indica

ambientes não degradados.
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Anexo 11.1.  
Lista preliminar das espécies de peixes de água doce da Mata Atlântica descritas originalmente em localidades no Estado do Rio de Janeiro e/ou referidas como ameaçadas no estado. 
 

Nome comum Espécie válida Localidade-tipo Distribuição conhecida Conservação Região 

ORDEM CHARACIFORMES 
FAMÍLIA ANOSTOMIDAE 

Piau-branco Leporinus conirostris Steindachner, 
1875 

Rio Paraíba, em Mendes, Juiz de Fora e 
Palmeira; Rio Doce, Rio Mucuri 

Bacias do Paraíba do Sul, do Doce 
e do Mucuri 

— RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

Piau Leporinus mormyrops Steindachner, 
1875 

Rio Paraíba do Sul e Rio Piabanha, Estado do 
Rio de Janeiro 

Bacia do Paraíba do Sul — RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

FAMÍLIA CHARACIDAE 
Subfamília Bryconinae 
Piabanha Brycon insignis Steindachner, 1877 Rio Paraíba do Sul, em Campos e Mendes; Rio 

Jequitinhonha 
Bacia do Paraíba do Sul CR (1) RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

Pirapitinga Brycon opalinus (Cuvier, 1819) Rio de Janeiro Bacia do Paraíba do Sul VU  
Subfamília Cheirodontinae 
Lambari Cheirodon parahybae Eigenmann, 

1915 
Rio Paraíba, Campos, Estado do Rio de Janeiro Bacia do Paraíba do Sul VU (2) RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

Lamabari; piabinha Spintherobolus broccae Myers, 1925 Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro Baixada Fluminense, a leste e a 
oeste da Baía da Guanabara, RJ; 
Santos, SP 

VU (1) 
CR (3) 

RUI 

Subfamília Glandulodaudinae 
Tetra-azul Mimagoniates microlepis 

(Steindachner, 1877) 
Rio dos Macacos (= Rio Macacu), Estado do 
Rio de Janeiro 

Rios costeiros, desde o sul da Bahia 
até o norte do Rio de Grande do 
Sul e alto Rio Iguaçu  

— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

Gêneros incertae sedis 
Lambari Astyanax giton Eigenmann, 1908 Rio Paraíba do Sul Bacia do Paraíba do Sul e 

drenagens costeiras dos estados do 
Espírito Santo e Rio de Janeiro 

— RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN, RTLF, 
RUI, RTCV 

Lambari Astyanax hastatus Myers, 1928 Região do Rio de Janeiro Rios costeiros da Baixada 
Fluminense 

— RUI 

Lambari Astyanax intermedius Eigenmann, 
1908 

Rio Paraíba do Sul Bacia do Paraíba do Sul e Rio 
Mucuri 

— RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

Lambari Astyanax janeiroensis Eigenmann, 
1908 

Estado do Rio de Janeiro Bacias do Paraíba do Sul e rios 
costeiros do Estado do Rio de 
Janeiro 

— RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN, RTLF, 
RUI, RTCV 

Lambari Astyanax parahybae Eigenmann, 1908 Rio Paraíba do Sul, entre Barra do Piraí, Três 
Rios, ao longo da antiga estrada do Imperador 
Dom Pedro II 

Bacias do Paraíba do Sul, do São 
João e do Macaé 

— RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN, RTLF 

Lambari Astyanax scabripinnis (Jenyns, 1842) Rio de Janeiro Rio de Janeiro EX (3) RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 
Lambari Astyanax taeniatus (Jenyns, 1842) Córrego em Sossego, Estado do Rio de Janeiro Bacias do Paraíba do Sul e rios 

costeiros dos estados do Rio de 
Janeiro e Espírito Santo 

— RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN, RTLF, 
RUI, RTCV 

Lambari; piabinha Bryconamericus ornaticeps Bizerril & 
Perez-Neto, 1995 

Rio Macacu, Município de Cachoeiras de 
Macacu, Estado do Rio de Janeiro 

Rio Macacu — RUI 

Lambrai; piabinha Bryconamericus tenuis Bizerril & 
Araújo, 1992 

Rio São João, município de Silva Jardim, Estado 
do Rio de Janeiro 

Rio São João — RPGN, RTLF, RUI 

Tetra Hyphessobrycon bifasciatus Ellis, 1911 Campos Rios do leste do Brasil (do sul do 
Estado da Bahia até o Rio Grande 
do Sul) e bacia do alto Paraná 

— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 
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Nome comum Espécie válida Localidade-tipo Distribuição conhecida Conservação Região 

Tetra-rosa Hyphessobrycon flammeus Myers, 
1924 

Rio de Janeiro Rios costeiros do Estado do Rio de 
Janeiro 

EN (1) 
VU (2) 
CR (3) 

RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

Tetra Hyphessobrycon reticulatus Ellis, 1911 Rio Paraíba em Campos (Goitacazes), Estado 
do Rio de Janeiro 

Drenagens costeiras dos estados do 
Rio de Janeiro e Santa Catarina 

— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

Lambari Probolodus heterostomus Eigenmann, 
1911 

Campos (Campos dos Goitacazes, Estado do 
Rio de Janeiro) 

Bacias costeiras do leste do Brasil, 
do Rio Doce ao Rio Ribeira 

— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

Lambari Rachoviscus crassiceps Myers, 1926 Vizinhança do Rio de Janeiro Riachos do litoral sudeste do Brasil — RPGN, RTLF, RUI, RTCV 
FAMÍLIA CHRENUCHIDAE 

Canivete Characidium alipioi Travassos 1955 Ilha dos Pombos, Rio Paraíba do Sul, Estado do 
Rio de Janeiro  

Bacia do Paraíba do Sul VU (2) RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

Canivete Characidium grajahuense Travassos, 
1944 

Riacho que abastece a caixa do Grajaú, Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro 

Bacias costeiras ao norte e oeste da 
cidade do Rio de Janeiro 

CR (1, 2, 3) RUI 

Canivete Characidium interruptum Pellegrin, 
1909 

Serra d’Estrello [= Serra da Estrela, Estado do 
Rio de Janeiro] 

Bacias costeiras do Estado do Rio 
de Janeiro 

— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

Canivete Characidium japuhybense Travassos, 
1949 

Japuhyba [= Japuíba], Município de Angra dos 
Reis, Estado do Rio de Janeiro 

Bacias costeiras da região da Baía 
da Ilha Grande 

— RTCV 

Canivete Characidium lauroi Travassos, 1949 Rio das Pedras, Fazenda Penedo, Agulhas 
Negras (Resende), Estado do Rio de Janeiro 

Bacia do Paraíba do Sul VU (2) RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

Canivete Characidium vidali Travassos, 1967 Rio Soberbo, Barreira, Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos, 400 m, terceiro distrito de Magé, 
Estado do Rio de Janeiro 

Bacias costeiras no leste da 
Baixada Fluminense 

— RUI 

FAMÍLIA CURIMATIDAE 
 Cyphocharax gilbert (Quoy & Gaimard, 

1824) 
Rio Macacu, Brasil Rio São Francisco e rios costeiros, 

desde a Bahia até São Paulo 
— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

ORDEM SILURIFORMES 
FAMÍLIA AUCHENIPTERIDAE 

Cumbaca Parauchenipterus striatulus 
Steindachner, 1876 

Rio Paraíba, Rio Doce, Rio Mucuri [Sudeste do 
Brasil] 

Amplamente distribuído nas bacias 
costeiras do leste do Brasil 

— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

FAMÍLIA ASPREDINIDAE 
 Bunocephalus iheringii Boulenger, 1891 Estado do Rio Grande do Sul Bacia do Rio Uruguai, rios costeiros 

do Estado do Rio Grande do Sul e 
médio Paraíba do Sul 

VU (2) RTCMP, RSEA 

FAMÍLIA CALLICHTHYIDAE 
Coridora Corydoras nattereri Steindachner, 1876 Afluente do Rio Paraíba do Sul, 3 milhas acima, 

Estado do Rio de Janeiro 
Bacias costeiras, desde a Bacia do 
Mucuri até a do Ribeira de Iguape 

— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

Coridora Scleromystax barbatus (Quoy & 
Gaimard, 1824) 

Fazenda da Japuhyba, próximo a Angra dos 
Reis, 22°59’S 44°17’W, Estado do Rio de 
Janeiro, 

Bacias costeiras do sudeste do 
Paraíba do Sul (Estado do Rio de 
Janeiro) até a Bacia do Itapocu 
(Estado de Santa Catarina) 

— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

FAMÍLIA HEPTAPTERIDAE 
Bagrinho Acentronichthys leptos Eigenmann & 

Eigenmann, 1889 
São Mateus [= São Mateus, Estado do Espírito 
Santo] 

Rios costeiros, desde o Estado do 
Rio de Janeiro até o de Santa 
Catarina e São Mateus, no Estado 
do Espírito Santo 

VU (2) RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

Bagrinho Heptapterus fissipinnis Miranda 
Ribeiro, 1911 

Córrego afluente do Rio Estrela [provavelmente 
no Estado do Rio de Janeiro] 

Rios costeiros do Estado do Rio de 
Janeiro 

— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

Mandi Pimelodella brasiliensis (Steindachner, 
1877) 

Rio Paraíba do Sul Bacia do Paraíba do Sul — RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

Mandi Pimelodella eigenmanni (Boulenger, 1891) Macacos Bacia do Paraíba do Sul — RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 
     CONTINUA 
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Nome comum Espécie válida Localidade-tipo Distribuição conhecida Conservação Região 

Mandi Pimelodella eigenmanniorum (Miranda 
Ribeiro, 1911) 

Rio Paraíba do Sul e Macacos Bacia do Paraíba do Sul e Estado 
do Rio de Janeiro 

— RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN, RUI 

Mandi Pimelodella lateristriga (Lichtenstein, 
1823) 

Brasil Bacia do Paraíba do Sul — RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

Mandi Pimelodella pectinifer Eigenmann & 
Eigenmann, 1888 

Campos Rio Muriaé (afluente do Paraíba do 
Sul) 

— RAPMI 

FAMÍLIA LORICARIIDAE 
Subfamília Hypoptopomatinae 
Cascudinho Hisonotus notatus Eigenmann & 

Eigenmann, 1889 
Rios em Santa Cruz, nos arredores do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro 

Bacias do sudeste do Brasil — RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

Cascudinho Otocinclus affinis Steindachner, 1877 Rios em Santa Cruz, arredores do Rio de 
Janeiro 

Rios costeiros do sudeste do Brasil — RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

Cascudinho Otothyris lophophanes (Eigenmann & 
Eigenmann, 1889) 

Santa Cruz Bacias costeiras do Estado do Rio 
de Janeiro 

— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

Cascudinho Parotocinclus bidentatus Gauger & 
Buckup, 2005 

Rio Pirapetinga, tributário da margem esquerda 
do Rio Paraíba do Sul, Município de Resende, 
22°28’08”S 44°26’48”W, Estado do Rio de 
Janeiro 

Bacia do Paraíba do Sul — RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

Cascudinho Parotocinclus maculicauda 
(Steindachner, 1877) 

Santa Cruz, Rio Quenda e vizinhanças do Rio 
de Janeiro 

Rios costeiros, desde o Estado de 
Santa Catarina até o do Rio de 
Janeiro 

— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

Cascudinho Parotocinclus muriaensis Gauger & 
Buckup, 2005 

Rio Muriaé, tributário da margem esquerda do 
Paraíba do Sul, próximo à intersecção da BR-
356 e BR-186, 20 km a jusante de Itaperuna, 
aprox. 21°15’S 41°45’W, município de 
Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro 

localidade-tipo — RAPMI 

Cascudinho Pseudotothyris janeirensis Britski & 
Garavello, 1984 

Rio dos Macacos, represa Engenho da Serra, 
Paulo de Frontin, Estado do Rio de Janeiro, 
Brasil 

Estado do Rio de Janeiro — RTCMP 

Subfamília Delturinae 
Cascudo Delturus parahybae Eigenmann & 

Eigenmann, 1889 
Rio Paraíba do Sul, Brasil Bacia do Paraíba do Sul CR (1) RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

Subfamília Hypostominae 
Cascudo Hemipsilichthys gobio (Lütken, 1874) Desconhecida Bacia do Paraíba do Sul, estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 
VU (2) RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

Cascudo Hemipsilichthys nimius Pereira, Reis, 
Souza & Lazzarotto, 2003 

Rio Carrasquinho abaixo da cachoeira do 
Tobogã, bacia do alto Perequê-açu, Penha, ca. 
7,5 km a oeste da rodovia BR-101, Estrada 
Parati-Cunha, 23°12'51"S, 44°47'28"W, 
Município de Parati, Estado do Rio de Janeiro 

Rio Perequê-açu e proximidades do 
Rio Taquari, na costa sul do Estado 
do Rio de Janeiro 

— RTCV 

Cascudo Hypostomus affinis (Steindachner, 
1877) 

Campos, 21°50’S, 41°20’W, Rio Paraíba do Sul, 
Rio de Janeiro 

Bacia do Paraíba do Sul — RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

Cascudo Hypostomus auroguttatus, Kner 1854 Rio Paraíba Bacia do Paraíba do Sul — RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 
Cascudo Hypostomus punctatus Valenciennes, 

1840 
Rio de Janeiro Bacias costeiras do sudeste do 

Brasil 
— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

Cascudo Kronichthys heylandi (Boulenger, 1900) Riacho de montanha, 400 m acima do nível do 
mar, próximo a Santos, Estado de São Paulo 

Bacias costeiras do sudeste do 
Brasil, entre Santos e Rio de Janeiro 

VU(2) RTCV 

Cascudo Pareiorhaphis garbei (Ihering, 1911) Curso superior, montanha acima, Rio Macaé, 
Estado do Rio de Janeiro 

Tributários de rios ao sul da Serra 
dos Órgãos, bacias do Macaé e do 
Macacu, Estado do Rio de Janeiro 

EN (1, 2) PPGN, RSED 
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Cascudo Pogonopoma parahybae (Steindachner, 
1877) 

Rio Paraíba do Sul Bacia do Paraíba do Sul CR (1) 
VU (2) 

RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

Subfamília Loricariinae 
Cascudo-viola Harttia carvalhoi Miranda Ribeiro, 1939 Rio Paquequer, Bacia do Rio Paraíba do Sul, 

Estado do Rio de Janeiro 
Rio Paquequer, Rio Paraíba do Sul — RSED 

Cascudo-viola Harttia loricariformis Stendachner, 1876 Rio Paraíba do Sul Bacia do Paraíba do Sul e rios 
costeiros dos Estados do Rio de 
Janeiro e Espírito Santo 

— RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN, RTLF, 
RUI, RTCV 

Cascudo-viola Harttia rhombocephala Miranda 
Ribeiro, 1939 

Rio Farias (afluente do Rio Jacaré, sistema da 
Baía de Guanabara), Estado do Rio de Janeiro 

Localidade-tipo — RUI 

Cascudo-viola Loricariichthys castaneus 
(Castelnau,1855) 

Nas proximidades do Rio de Janeiro Rios costeiros do sudeste do Brasil, 
desde o Estado de São Paulo até o 
do Espírito Santo (rios Ribeira de 
Iguape, Paraíba do Sul, Doce e São 
Mateus) 

— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

Cascudo-viola Rineloricaria nigricauda (Regan, 1904) Porto Real, Estado do Rio de Janeiro Bacias do médio Paraíba do Sul e 
baías de Guanabara e Sepetiba 
(Estado do Rio de Janeiro) 

— RTCMP, RSEA, RUI 

Subfamília Neoplecostominae 
Cascudo; cascudinho Neoplecostomus microps 

(Steindachner, 1877) 
Rio de Janeiro, Brasil Bacia do Paraíba do Sul e rios costeiros 

adjacentes entre a Baixada de Jacarepaguá 
e o Rio Itabapoana 

— RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN, RTLF, 
RUI 

Cascudo; cascudinho Neoplecostomus variipictus Bizerril, 
1995  

Rio Santo Antônio, tributário do Rio Bengala, 
Bacia do Paraíba do Sul, Friburgo, Estado do 
Rio de Janeiro 

Rio Santo Antônio, tributário do Rio 
Bengala (bacia do Paraíba do Sul) 

VU (2) RSED 

FAMÍLIA PIMELODIDAE 
Pintado-do-paraíba; surubim Steindachneridion parahybae 

(Steindachner, 1877) 
Rio Paraíba, próximo a Juiz de Fora; Rio 
Jequitinhonha 

Bacia do Paraíba do Sul CR (1) 
EN (2) 

RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

FAMÍLIA PSEUDOPIMELODIDAE 
Bagre; bagrinho Microglanis nigripinnis Bizerril & Perez-

Neto, 1992 
Rio Macacu, Estado do Rio de Janeiro Rio Macacu VU (2) RUI 

Bagre; bagrinho Microglanis parahybae (Steindachner, 
1880) 

Rios Paraíba do Sul e Santa Cruz, Estado do 
Rio de Janeiro 

Bacia do Paraíba do Sul — RIMP, RTCMP, RSED, RSEA, RAPMI, RPGN 

FAMÍLIA TRICHOMYCTERIDAE 
Subfamília Glanapteryginae 
 Listrura nematopteryx de Pinna, 1988 Pequeno manancial de um córrego tributário 

do Ribeirão Imbariê (tributário do Rio Estrela), 
próximo ao km 58 da “antiga Rio-Petrópolis” 
(estrada “Automóvel Club”), Piabetá, Magé, 
Estado do Rio de Janeiro 

Drenagens do Estrela e do Iguaçu, 
tributários da Baía de Guanabara 

VU (1) 
EN (2) 

RUI 

 Listrura tetraradiata Landim & Costa, 
2002 

Rio da Represa (tributário do Rio Bom Sucesso, 
no Rio Ibicuíba, Bacia da Lagoa de Araruama), 
Palmital, aproximadamente 5 km de Bacaxá 

Rio Ibicuíba, sistema da  
Lagoa de Araruama 

VU (1) RTLF 

Subfamília Sarcogalinidinae 
Cambeva Microcambeva barbata Costa & 

Bockmann, 1994 
Rio São João, próximo a Gaviões, Município de 
Silva Jardim, Estado do Rio de Janeiro 

Rio São João, Estado do Rio de 
Janeiro 

VU (1) RPGN, RTLF, RUI 

Subfamília Stegophiliane 
 Homodiaetus banguela Koch, 2002 Rio São João, no cruzamento com a BR-101, 

Município de Silva Jardim, Estado do Rio de 
Janeiro 

Rio São João, Estado do Rio de 
Janeiro 

— RPGN, RTLF, RUI 
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 Homodiaetus passarellii (Miranda 
Ribeiro, 1944) 

Córrego do Barro Branco, Baía de Guanabara, 
Estado do Rio de Janeiro 

Riachos costeiros que deságuam 
na Baía de Guanabara, Estado do 
Rio de Janeiro 

EN (1) 
VU (2) 

RUI 

Subfamília Trichogeninae 
 Trichogenes longipinnis Britski & 

Ortega, 1983 
Cachoeira do Amor, km 3 da estrada Parati-
Ubatuba, São Paulo 

Litorais norte do Estado de São 
Paulo e sul do Rio de Janeiro 

VU (1) RTCV 

Subfamília Trichomycterinae 
Cambeva Ituglanis parahybae (Eigenmann, 1918) Foz do Rio Paraíba do Sul, 21°40’S 41°00’W Localidade-tipo VU (2) RPGN 
Cambeva Trichomycterus albinotatus Costa, 1992 1 km a oeste da Vila de Maromba, Rio Preto, 

Bacia do Rio Paraíba do Sul, 22°30’S 44°15’W, 
Visconde de Mauá, Rio de Janeiro 

localiDade-tipo VU (2) RIMP 

Cambeva Trichomycterus alternatus (Eigenmann, 
1917) 

Foz do Rio Doce, 19°30’S 39°40’W Bacias costeiras do sudeste do 
Brasil entre o Estado do Paraná e 
Bacia do Jequitinhonha 

VU (2) RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

Cambeva Trichomycterus auroguttatus Costa, 
1992 

1 km a oeste da Vila de Visconde de Mauá, Rio 
Marimbondo, afluente do Rio Preto, Bacia do 
Rio Paraíba do Sul, 22°30’S 44°15’W, Estado do 
Rio de Janeiro 

Localidade-tipo — RIMP 

Cambeva Trichomycterus giganteus Lima & 
Costa, 2004 

Rio Guandu Mirim, Bacia do Rio Guandu, 
Campo Grande, Município do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro 

Bacia do alto Guandu, na Serra do 
Mendanha, Estado do Rio de 
Janeiro 

— RUI 

Cambeva Trichomycterus goeldii Boulenger, 1896 Riacho na Colônia Alpina, Município do Rio de 
Janeiro, altitude de aproximadamente 2 600 
pés, Estado do Rio de Janeiro 

Localidade-tipo VU (2) RSED 

Cambeva Trichomycterus itatiayae Miranda 
Ribeiro, 1906 

Itatiaya [=Itatiaia] ... em córrego afluente do 
Parahyba [= Paraíba do Sul], 22°27’S 44°50’W, 
Estado do Rio de Janeiro 

Localidade-tipo — RIMP 

Cambeva Trichomycterus mimonha Costa, 1992 2 km ao norte da Vila de Piquete, rio Benfica, 
22°50’S 45°10’W, Bacia do Paraíba [do Sul], 
Estado de São Paulo 

Localidade-tipo VU (2) RIMP 

Cambeva Trichomycterus mirissumba Costa, 1992 Visconde de Mauá, 22°30’S 44°15’W, 1 km a 
leste da Vila de Maromba, Rio Preto, próximo à 
confluência do Córrego Santa Clara, Bacia do 
Rio Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro 

Localidade-tipo VU (2) RIMP 

Cambeva Trichomycterus paquequerense 
(Miranda Ribeiro, 1943) 

Rio Paquequer Grande, 22°30’S 43°00’W, 
Estado do Rio de Janeiro 

Localidade-tipo VU (2) RSEA, RSED 

Cambeva Trichomycterus potschi Barbosa & 
Costa, 2003 

Rio das Cachoeiras, Serra do Matutu, Município 
de Mangaratiba, Estado do Rio de Janeiro 

Bacias costeiras entre Mangaratiba 
e Itaguaí, no Estado do Rio de 
Janeiro 

— RUI, RTCV 

Cambeva Trichomycterus santaeritae 
(Eigenmann, 1918) 

Santa Rita, Rio Preto, Brasil Localidade-tipo — RIMP 

Cambeva Trichomycterus vermiculatus 
(Eigenmann, 1918) 

Rio Paraíba do Sul, 21°40’S 43°25’W, Juiz de 
Fora 

Localidade-tipo VU (2) RTCMP 

ORDEM GYMNOTIFORMES 
FAMÍLIA HYPOPOMIDAE 

Sarapó; tuvira Brachyhypopomus janeiroensis (Costa 
& Campos-da-Paz, 1992) 

Córrego Salto d’Água, afluente do Rio São João, 
Município de Silva Jardim, Estado do Rio de 
Janeiro 

Bacias costeiras do leste do Brasil, 
nos Estados do Rio de Janeiro e São 
Paulo 

— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 
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Nome comum Espécie válida Localidade-tipo Distribuição conhecida Conservação Região 

ORDEM CYPRINODONTIFORMES 
FAMÍLIA POECILIIDAE 

Barrigudinho; guaru Phalloptychus januarius (Hensel, 1868) Rio de Janeiro, Brasil Bacias costeiras dos Estados do Rio 
de Janeiro, São Paulo e Paraná 

— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

FAMÍLIA RIVULIDAE 
 Kryptolebias brasiliensis (Valenciennes, 

1821) 
Rio de Janeiro Bacias costeiras do Rio de Janeiro CR (3) RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

 Kryptolebias caudomarginatus 
(Seegers, 1984) 

Grota Funda, Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro 

Ambientes estuarinos do sudeste e 
sul do Brasil 

EN (3) RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

 Kryptolebias ocellatus (Hensel, 1868) Rio de Janeiro Ambientes estuarinos da costa 
brasileira 

EN (3) RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

 Leptolebias citrinipinnis (Costa, Lacerda 
& Tanizaki, 1988) 

Maricá, Estado do Rio de Janeiro Sistema lagunar de Maricá, Estado 
do Rio de Janeiro 

EN (1, 2) RTLF 

 Leptolebias cruzi (Costa, 1988) Barra de São João, Rio de Janeiro Baixadas costeiras junto à foz do 
Rio São João, Estado do Rio de 
Janeiro 

CR (1, 2) RPGN 

 Leptolebias fractifasciatus (Costa, 1988) Inoã, Rio de Janeiro, Brasil Sistema Lagunar de Maricá, Estado 
do Rio de Janeiro 

CR (1) 
VU (2) 

RTLF 

 Leptolebias marmoratus (Ladiges, 
1934) 

Rio de Janeiro Baixadas costeiras ao fundo da 
Baía de Guanabara 

CR (1) 
PEX (2) 

RUI 

 Leptolebias minimus (Myers, 1942) Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro Baixadas costeiras, oeste do Rio de 
Janeiro 

VU (1, 2) 
CR (3) 

RUI 

 Leptolebias opalescens (Myers, 1942) Raiz da Serra, Estado do Rio de Janeiro Bacias costeiras ao fundo da Baía 
de Guanabara 

CR (1) 
VU (2) 

RUI 

 Leptolebias splendens (Myers, 1942) Raiz da Serra, Estado do Rio de Janeiro Bacias costeiras do fundo da Baía 
de Guanabara 

CR (1) 
PEX (2) 

RUI 

 Nematolebias papilliferus Costa, 2002 Poça temporária junto a um pequeno riacho 
do sistema lagunar de Maricá, Inoã, Estado do 
Rio de Janeiro 

Sistemas lagunares de Maricá e 
Saquarema, Estado do Rio de 
Janeiro 

— RTLF 

 Namatolebias whitei Myers, 1942 Cabo Frio, Rio de Janeiro Bacias costeiras do Rio de Janeiro CR (1) 
EP (2) 

RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

 Rivulus janeiroensis Costa, 1991 Silva Jardim, Estado do Rio de Janeiro Bacias costeiras do Rio de Janeiro EN (3) RPGN, RTLF, RUI, RTCV 
 Rivulus simplicis Costa, 2004 Alagado perto da praia de Jabaquara, Parati, 

Estado do Rio de Janeiro 
Bacias costeiras do leste do Brasil — RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

 Simpsonichthys constanciae (Myers, 
1942) 

Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro Bacias costeiras do Rio de Janeiro CR (1, 2) RPGN, RTLF, RUI, RTCV 

ORDEM PERCIFORMES 
FAMÍLIA CICHLIDAE 

 Geophagus brasiliensis (Quoy & 
Gaimard, 1824) 

Rio de Janeiro, Brasil Bacias costeiras do leste e sudeste 
do Brasil e do Uruguai, bacia do 
alto Paraná 

— RPGN, RTLF, RUI, RTCV 
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Distribuição, ocorrência, endemismos e
espécies ameaçadas

São mais de 100 as espécies de anfíbios

endêmicas da Mata Atlântica com ocorrência

conhecida no Estado do Rio de Janeiro, cerca de

30 das quais, todas da ordem Anura, são

endêmicas do estado. Com base no Índice de

Ameaça e Endemismo e no Índice de Valor de

Conservação encontrados para as diferentes

regiões fluminenses com base no conhecimento

atual, foram identificadas, com relação a anfíbios,

duas áreas com concentração de endemismos e

de espécies ameaçadas de extinção (Figura 12.1).

Uma das áreas de concentração de endemismos

é a região do Maciço do Itatiaia, na Serra da

Mantiqueira, situada na Região Industrial do

Médio Paraíba. A outra área constitui a porção

da Serra dos Órgãos, na Serra do Mar, pertencente

à Região Serrana de Economia Diversificada. Esses

dois locais foram considerados áreas-chave e de

importância estratégica para a conservação da

diversidade de anfíbios no Estado do Rio de

Janeiro.

Na Região Industrial do Médio Paraíba,     o

conhecimento sobre a ocorrência de espécies de

anfíbios se concentra na porção localizada entre

Itatiaia e Visconde de Mauá (municípios de Itatiaia

e Resende), na Serra da Mantiqueira, onde há

elevada concentração de endemismos (mais de 15

espécies de anuros). Da região do Itatiaia provieram

os primeiros relatos de declínio de populações de

anfíbios no Rio de Janeiro. Nessa localidade há

registro da ocorrência de Holoaden bradei ,

considerada ameaçada de extinção, tanto em escala

regional quanto global (Caramaschi et al., 2000;

Rocha et al., 2004). Essa espécie apresenta área de

distribuição bastante restrita, sendo endêmica da área

de transição entre as matas de altitude e os campos

de altitude da região do Itatiaia (Caramaschi et al.,

2000). Nessa área podemos destacar ainda as

espécies Melanophryniscus moreirae (endêmica do

Planalto do Itatiaia em altitudes superiores a 2 000

m, muito abundante de setembro a fevereiro, de

hábitos diurnos e coloração chamativa preta e

vermelha), Brachycephalus ephippium (também de

atividade diurna, mas de coloração dourada) e

Megaelosia lutzae (espécie endêmica, de ocorrência

restrita a florestas pouco perturbadas e com córregos

de água limpa).

Com exceção da Serra dos Órgãos, os

fragmentos ainda existentes nos demais municípios

da Região Serrana de Economia Diversificada

constituem lacunas de informação. Nessa região
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(mais precisamente na Serra de Petrópolis), ocorria Thoropa

petropolitana, uma espécie associada a paredões rochosos

e que não é encontrada desde a década de 1980, sendo

atualmente considerada ameaçada de extinção tanto em

nível estadual (Caramaschi et al., 2000) quanto nacional

(Machado et al., 2005). Podemos destacar também a

ocorrência de Brachycephalus didactylus, vulgarmente

conhecido como sapo-pulga por ser o menor vertebrado

tetrápode conhecido (tem em média 10 mm de

comprimento). Esse anuro  vive no folhiço do chão de

florestas pouco perturbadas, onde deposita seus ovos. O

desenvolvimento é direto, ou seja, do ovo já eclode uma

rãzinha semelhante ao adulto. Trata-se de uma espécie

endêmica do estado. Outras espécies endêmicas que

ocorrem nessa região são Megaelosia goeldii (associada

a córregos de água limpa), Euparkerella brasiliensis e E.

cochranae (espécies de folhiço que ocorrem em florestas

pouco perturbadas). Na Serra da Concórdia (Município de

Valença), Região Turístico-Cultural do Médio Paraíba, há

espécies que podem ser consideradas bioindicadoras da

qualidade de florestas, tais como Zachaenus parvulus

(espécie de folhiço cujos girinos se desenvolvem em

câmaras subterrâneas no solo e que ocorre em florestas

relativa-mente pouco perturbadas), Hylodes phyllodes

(espécie diurna que ocorre associada a córregos de água

limpa, onde seus girinos se desenvolvem), Proceratophrys

boiei (espécie de médio porte que vive no folhiço e cujos

girinos se desenvolvem em córregos de água limpa) e

Brachycephalus ephippium. No Município de Engenheiro

Paulo de Frontin, há ocorrência de B. didactylus em Sacra

Família do Tinguá, localidade em que a espécie foi

descoberta e originalmente descrita (localidade-tipo).

Na Região Turística da Costa Verde tem-se uma

considerável concentração de espécies endêmicas de

anfíbios. Em Mangaratiba, na Reserva Ecológica Rio das

Pedras há mais de 15 espécies endêmicas da Mata

Atlântica e na Restinga da Marambaia ocorrem as espécies

Leptodactylus marambaiae (endêmica da Marambaia) e

Xenohyla truncata (espécie dispersora de sementes que

vive associada a bromélias em restingas relativamente

bem preservadas), ambas endêmicas de restingas

fluminenses. Na Ilha Grande, Município de Angra dos Reis,

são várias as espécies endêmicas de Mata Atlântica, entre

elas Hylodes fredi (espécie diurna endêmica da Ilha Grande,

Figura 12.1.
Índices de Valor de Conservação e de Ameaça e Endemismo de anfíbios no Estado do Rio de
Janeiro. Ver detalhes sobre esse índice no Capítulo 9.
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associada a córregos de fundo pedregoso com água limpa)

e B. didactylus. Na Ilha Grande também são encontradas

Zachaenus parvulus e Proceratophrys appendiculata

(espécie de médio porte que vive no folhiço e cujos girinos

se desenvolvem em córregos de água limpa). Apesar de

não se dispor de muitos dados que permitam estimar os

índices de Ameaça e Endemismo e de Valor de

Conservação para essa região, a ocorrência de espécies

endêmicas de anfíbios na região de Angra dos Reis

(incluindo a Ilha Grande) e nordeste do Estado de São

Paulo é elevada. Por essa razão consideramos a região de

Parati como potencialmente detentora de considerável

concentração de espécies endêmicas de anfíbios de Mata

Atlântica. Atenção especial deve ser dada às áreas

habitadas por essas espécies endêmicas.

Na Região de Petróleo e Gás Natural , o

conhecimento sobre a ocorrência de anfíbios é restrito

à área de Macaé de Cima (Município de Nova Friburgo),

Morro São João e Reserva Biológica União (municípios

de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras) e restingas de

Jurubatiba (municípios de Macaé, Quissamã e

Carapebus), de São João da Barra e de São Francisco

do Itabapoana. Apesar da ausência de espécies de

anfíbios ameaçadas nas restingas, há nessas áreas

espécies endêmicas, tais como Rhinella pygmaea

(endêmica de restingas, ocorrendo nas áreas de Rio

das Ostras, Jurubatiba, São João da Barra e São Francisco

do Itabapoana) e Xenohyla truncata (em Grussaí e São

Francisco do Itabapoana). No Morro São João tem-se a

espécie endêmica Hylodes charadranaetes (espécie

diurna e endêmica do Estado do Rio de Janeiro, cuja

presença está associada a córregos de água limpa).

Nas restingas tem-se também Aparasphenodon brunoi,

perereca de médio a grande porte, também chamada

perereca-de-capacete, espécie endêmica da Mata

Atlântica que vive geralmente associada a bromélias.

Recentemente foi registrada na Restinga de Grussaí,

em São João da Barra, a população mais meridional

da perereca Phyllodytes luteolus (espécie que se

reproduz no interior de bromélias, antes conhecida

somente do Espírito Santo para o norte).

Outras áreas do Estado do Rio de Janeiro

fundamentais para a conservação dos anfíbios são os

remanescentes florestais nos maciços da Tijuca, da

Pedra Branca e do Mendanha e na Serra dos Órgãos

(incluindo o Tinguá), todos na região Urbano-Industrial,

embora os índices de Ameaça e Endemismo e de Valor

de Conservação não sejam elevados. Essa é a região

fluminense mais bem conhecida quanto à ocorrência

de endemismos de anfíbios e nela se situam as

localidades-tipo de várias espécies. O Maciço do

Mendanha e o da Pedra Branca são comparativamente

menos conhecidos, em termos de espécies de anuros,

que outros fragmentos nessa região. Podemos destacar

a ocorrência de Brachycephalus didactylus, que foi

descrita na Reserva Ecológica do Tinguá (Município de

Nova Iguaçu). Essa espécie foi já registrada nessa

reserva e também na de Guapiaçu (em Cachoeiras de

Macacu) e no Município de Guapimirim. Além de B.

didactylus, podemos destacar também Hylodes nasus

(presente no Maciço da Tijuca e associada a córregos

de água limpa), Aplastodiscus albofrenatus (endêmica

do Maciço da Tijuca), Crossodactylus aeneus, Zachaenus

parvulus, Thoropa lutzi (espécie endêmica e ameaçada,

tanto no estado quanto globalmente — Carvalho-e-Silva;

Carnaval, 2004; Carvalho-e-Silva; Peixoto, 2004) e

Euparkerella brasiliensis (registrada no Vale da Pedra

Branca — município de Cachoeiras de Macacu — e no

Maciço da Tijuca). A indicação desses remanescentes

florestais como de fundamental importância para os

anfíbios se justifica pela pressão de degradação

consideravelmente elevada que incide sobre essas áreas,

e também pela crescente e desordenada urbanização,

presença de poluição e lixo e outros fatores de degradação.

Essas áreas são também importantes em termos de

contexto histórico, já que muitas espécies de anfíbios foram

descritas a partir de exemplares nelas encontrados

(localidades-tipo) e também pelo fato de a Floresta da

Tijuca haver sido reflorestada há menos de 150 anos, com

o objetivo de proteger os mananciais que abasteciam

parcialmente a cidade do Rio de Janeiro.

A Região dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana     é

a menos conhecida de todo o estado quanto à

ocorrência de espécies de anfíbios endêmicas e

ameaçadas. Dispõe-se apenas de informação

proveniente do projeto Estratégias e ações para a
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conservação da biodiversidade da Mata Atlântica do

Estado do Rio de Janeiro, em inventário realizado em

um fragmento no Município de Cambuci. Nesse

fragmento, há registro de Scinax trapicheiroi (perereca

de pequeno porte, endêmica do estado, considerada

‘quase ameaçada’ pela IUCN — Rodrigues; Telles, 2004).

A Restinga da Massambaba (que abrange áreas

dos municípios de Arraial do Cabo, Araruama e

Saquarema) e a Praia do Peró (Cabo Frio), na região Turística

dos Lagos Fluminenses, abrigam as espécies endêmicas

Rhinella pygmaea e Xenohyla truncata, sendo que a última

também está presente na Restinga de Barra de Maricá.

Na classe dos anfíbios, caracterizar espécies como

raras é tarefa dificultosa, já que muitas vezes uma espécie

deixa de ser encontrada por não estar se reproduzindo

naquele período e local exatos, ou por ser de hábito fossório,

como é o caso dos gimnofionos (ou cobras-cegas), muito

pouco conhecidos e sobre cuja biologia não se dispõe de

praticamente nenhuma informação. Assim, a não-

observação de determinada espécie de anfíbio em dado

momento e em dada área não permite inferir

necessariamente sua raridade. Estudos de monitoramento

mais longos são extremamente necessários para a

conservação do grupo e para verificar o real status das

populações das espécies que habitam determinada região.

Problemas para a conservação de espécies e da
diversidade

São diversos os fatores que ameaçam os anfíbios

no Estado do Rio de Janeiro. A presença de espécies

exóticas (invasoras ou introduzidas) em ambiente natural

é um grande problema para a conservação das espécies

nativas do estado. Duas espécies exóticas de anfíbios

também constituem ameaças: a rã-touro (Lithobates

catesbeianus) e a perereca Hypsiboas albopunctatus. A

primeira, introduzida em ranários para comercialização, é

ameaça potencial porque seus adultos são predadores,

inclusive de outros anuros. Já a distribuição de H.

albopunctatus, espécie típica de Cerrado, tem se expandido

em áreas ao longo do Rio Paraíba do Sul (Região Industrial

do Médio Paraíba), provavelmente em decorrência do

desmatamento e fragmentação de remanescentes

florestais. Essa espécie pode competir por recursos com

espécies nativas, mas não se dispõe de informações acerca

do efeito que a competição e/ou predação exercidas por

espécies exóticas pode ter sobre as espécies nativas. Quanto

à ocorrência de ranários no estado, não há informações

que possibilitem uma análise geográfica do efeito potencial

de L. catesbeianus sobre a fauna nativa. Além da

interferência causada por espécies exóticas, cabe

mencionar a decorrente da fragmentação da mata (que

resulta em alterações da qualidade do folhiço para

espécies que vivem no solo de florestas ou que

dependem de umidade, com desenvolvimento direto

ou não) e da poluição de cursos d’água por atividades

industriais, agrotóxicos e esgotos domésticos, e também

a advinda da poluição atmosférica (principalmente por

gases produzidos por indústrias siderúrgicas e

petroquímicas), de queimadas e de alterações de cursos

d’água para irrigação e abastecimento. Destas últimas

são exemplos as que ocorreram no Rio São João,

localizado na região Urbano-Industrial, e nas várias

lagoas na Região de Petróleo e Gás Natural .

Dependendo do ponto em que incidam tais alterações

(a jusante ou a montante), seu efeito sobre as espécies

que vivem nos cursos d’água pode diferir.

Além dos remanescentes contínuos da Serra da

Bocaina, a vertente continental da Serra do Piloto, em

Mangaratiba, na região Turística da Costa Verde, está

bastante desflorestada e representa uma pressão de

desmatamento para a vertente oceânica, ainda

recoberta por floresta. Embora a área não concentre

endemismos, sua condição deve exercer localmente

uma forte ameaça sobre os anfíbios.

As restingas estão sujeitas a elevada degradação

decorrente da expansão urbana, que na maioria dos casos

é feita sem planejamento e resulta da especulação

imobiliária. O acelerado processo de degradação das

restingas fluminenses tem ocasionado rápida fragmenta-

ção, com conseqüente isolamento, de seus remanescentes.

Por outro lado, há escassez de informações acerca do efeito

do aquecimento global sobre os anfíbios, sendo necessário

que se empreendam estudos nessa direção.

A representatividade de restingas no sistema de

proteção oficial (Sistema Nacional de Unidades de

Conservação) pode ser considerada inadequada,
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especialmente quando se leva em conta a efetividade

destas como áreas realmente protegidas. A área total

de restingas protegidas ainda é muito reduzida, tendo-

se em vista sua importância. As UCs de Proteção Integral

que abrangem restingas fluminenses são o Parque

Nacional da Restinga de Jurubatiba, a Reserva Ecológica

de Jacarepiá, a Reserva Ecológica Estadual da

Massambaba e a Reserva Biológica Estadual da Praia

do Sul. Entretanto, nenhuma delas conta com plano de

manejo nem conselho gestor já instituído, e sua infra-

estrutura é precária. A expansão da área legal do Parque

Nacional de Jurubatiba é desejável para incluir as áreas

de mata de restinga de seu entorno.

Alguns remanescentes de restinga ainda em bom

estado de conservação e que não se encontram sob

proteção legal na forma de UCs deveriam em curto prazo

ser convertidos em tais unidades. Disso são exemplos as

restingas da Marambaia, da Barra de Maricá e de Grussaí.

Além disso, algumas áreas de restinga atualmente na

condição de Áreas de Proteção Ambiental (como a APA

da Massambaba, a do Pau-Brasil e a de Grumari) têm se

mostrado pouco efetivas para a proteção da fauna e flora

locais. É recomendável que sejam feitos estudos que

viabilizem a conversão destas APAs em UCs de Proteção

Integral e que estas sejam urgentemente implementadas.

Processos ecológicos e conservação de anfíbios

Os anfíbios são organismos que possuem pele

úmida e permeável (necessária às trocas gasosas) e

ciclo de vida bifásico (uma fase larvar geralmente

aquática e uma fase adulta terrestre), em grande parte

das espécies. Essas características os tornam mais

sensíveis a alterações do ambiente em que vivem, e

por essa razão os anfíbios têm se mostrado excelentes

indicadores da qualidade do ambiente.

A diversidade de modos reprodutivos em espécies

de anuros da Mata Atlântica reflete uma capacidade

diferenciada em utilizar os microambientes para

reprodução. As estratégias de conservação devem

contemplar essa diversidade, como forma de proteger o

maior número possível de ambientes para reprodução e,

conseqüentemente, de espécies, o que inclui espécies

bromelígenas, de riachos, de desenvolvimento direto, de

ninhos subterrâneos, de ninhos em folhas e de ninhos de

espuma, entre outras. Da mesma forma, o comportamento

reprodutivo (explosivo ou prolongado) também é relevante

na conservação das espécies. A duração do período

reprodutivo pode ter influência nas respostas das espécies

a eventuais impactos no ambiente. As espécies de

reprodução prolongada podem eventualmente resistir a

eventos que causem impactos pontuais, tendo-se em vista

que sua atividade reprodutiva se prolonga por período

extenso. Nesse caso, a duração do impacto é menor do

que a duração da estação reprodutiva, o que permite que

as espécies se reproduzam nos períodos em que o impacto

não esteja incidindo. Por outro lado, uma espécie com

reprodução explosiva, que se realiza de forma esporádica

e em curto período durante a estação de reprodução, pode

tornar-se ameaçada se o evento impactante coincidir com

o momento da atividade reprodutiva. Uma queimada, por

exemplo, pode ter efeito comparativamente mais intenso

para uma espécie de reprodução explosiva do que para

uma de reprodução prolongada, caso ocorra justamente

no momento da atividade reprodutiva.

Outra característica relevante dos anfíbios é que, de

modo geral, constituem um nível intermediário nas teias

tróficas em diversas comunidades. Em termos gerais, os

anfíbios são presas de diferentes organismos e, ao mesmo

tempo, são predadores de invertebrados (principalmente),

constituindo portanto um elemento fundamental nas teias

tróficas na Mata Atlântica. Seu desaparecimento poderá

ter um efeito-cascata em diferentes comunidades nesse

bioma, gerando conseqüências imprevisíveis.

Ações para a conservação de anfíbios

O principal ponto a ser considerado é que novos

estudos sobre a ocorrência e distribuição de anfíbios devem

ser fortemente estimulados em todas as regiões

fluminenses. Somente a ampliação do conhecimento sobre

a ocorrência de espécies pode tornar sua proteção mais

eficiente. Há ainda lacunas de conhecimento sobre as

espécies de anuros que vivem em extensas áreas e

diferentes ambientes do estado. A ampliação do

conhecimento taxonômico sobre esses vertebrados que

ocorrem na Mata Atlântica é importante, tanto do ponto

de vista do conhecimento como também para que se
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possam elaborar modelos que permitam avaliar ou prever

a ocorrência de espécies endêmicas e ameaçadas. O

incentivo a iniciativas de estudos taxonômicos é

fundamental para a conservação da diversidade de

anfíbios no Estado do Rio de Janeiro.

A revisão taxonômica de complexos de espécies, por

sua vez, poderá esclarecer sobre a necessidade de

desmembramentos de espécies (táxons), possivelmente

elevando o número de ocorrências e endemismos nas

diferentes regiões fluminenses. Como exemplo, podemos

citar Canedo e Pombal Jr. (2007), que descreveram a espécie

Hylodes fredi na Ilha Grande, até então considerada como

H. phyllodes. Quanto aos inventários faunísticos, devem

ser fortemente estimulados, com o propósito de ampliar o

conhecimento da fauna de anfíbios no Estado do Rio de

Janeiro e suprir as lacunas de informação.

Embora se disponha de considerável quantidade de

informações sobre anfíbios no estado, o conhecimento

sobre esses organismos não é homogêneo ao longo desse

território. Algumas áreas são relativamente mais bem

conhecidas (como a Serra dos Órgãos, na Região Serrana

de Economia Diversificada; a Ilha Grande, na Região

Turística da Costa Verde; a Floresta da Tijuca, na Região

Urbano-Industrial), enquanto várias outras constituem

lacunas de informação quanto à ocorrência de espécies

de anfíbios. Há áreas com lacunas de informação em todas

as nove regiões do estado.

Podemos citar, inicialmente, a Serra do Mar na região

da Bocaina e também Parati, na Região Turística da Costa

Verde. Apesar da proximidade com a Ilha Grande e com o

Estado de São Paulo, áreas em que há conhecimento sobre

a fauna de anfíbios, a região de Parati é praticamente

desconhecida quanto aos anfíbios, embora represente uma

das maiores áreas de mata contínua ainda preservadas

no Estado.

Os fragmentos florestais ao longo da Serra do Mar

nas regiões Serrana de Economia Diversificada e Serrana

de Economia Agropecuária (abrangendo os parques

estaduais do Desengano e dos Três Picos) são

comparativamente pouco amostrados e também

constituem lacunas de informação. Como essas áreas

possuem os maiores remanescentes contínuos de Floresta

Ombrófila Densa na região centro-norte fluminense, com

maioria concentrada em locais de serra, elas são

potencialmente ricas em espécies de anfíbios. Na Região

Turística dos Lagos Fluminenses, há lacunas de informação

sobre todos os remanescentes florestais, com exceção das

restingas costeiras.

Na Região Turístico-Cultural do Médio Paraíba, os

fragmentos existentes nos municípios de Vassouras,

Mendes, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul e

Rio das Flores constituem lacunas de informação sobre

anfíbios. Na Região Industrial do Médio Paraíba, há lacunas

de informação sobre os remanescentes florestais não

situados na Serra da Mantiqueira.

Os municípios da Região dos Rios Pomba, Muriaé

e Itabapoana contêm áreas atualmente muito degradadas.

Quanto aos fragmentos ainda existentes nessa região,

dispõe-se de muito pouca ou praticamente nenhuma

informação sobre a ocorrência de espécies de anfíbios, o

que torna urgente o conhecimento das espécies que ainda

estejam ali presentes.

Em todas essas áreas, recomendamos fortemente

que sejam empreendidos inventários para reduzir tais

lacunas.

Outro conjunto de ações relevantes para a

conservação diz respeito às UCs. Apesar das várias UCs

presentes no estado, há na maioria deficiências de

implementação. Dessa forma, a criação e a

implementação de UCs no estado, incluindo Reservas

Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), constituem

medidas decisivas para que os anfíbios sejam

protegidos nos remanescentes florestais em todas as

regiões. A ampliação de área das atuais UCs poderá

significar a proteção de novos hábitats, possibilitando

uma maior abrangência dos modos de reprodução a

serem mantidos na UC e resultando em potencial

aumento local da riqueza de anfíbios. A criação e

implementação de áreas-tampão no entorno de

fragmentos e de UCs são medidas fundamentais que

devem ser propostas para a conservação de espécies.

Tais ações são necessárias em todas as regiões

estaduais. A implantação de corredores de vegetação

(por reflorestamento e recuperação de áreas

degradadas) que interliguem fragmentos e aumentem

a conectividade da paisagem é outra medida importante
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para a conservação de anfíbios (por exemplo, a ligação

dos fragmentos entre o Parque Estadual de Três Picos e

o de Desengano, nas regiões Serrana de Economia

Diversificada e Serrana de Economia Agropecuária). A

recuperação das matas ciliares deve ser estimulada,

especialmente para promover a interligação de

fragmentos, em todas as regiões. Na Região dos Rios

Pomba, Muriaé e Itabapoana (por exemplo, próximo ao

Município de Varre-Sai), são fundamentais a restrição

de áreas de monocultura e de pastagens e o incentivo

à recuperação das áreas de mata degradadas.

Em todo o estado, é necessária a criação de

mecanismos que garantam a aplicação dos recursos

destinados à proteção do meio ambiente, oriundos de

fundos de compensação ambiental em programas de

conservação, monitoramento e manejo de ambientes

e espécies.

Os anfíbios, de modo geral, são animais que não

contam com a simpatia popular, sendo com freqüência

considerados repulsivos e venenosos, havendo várias

crendices a eles associadas. Por essa razão, é imperiosa

a criação de programas de educação ambiental em

todos os municípios fluminenses, de modo a

conscientizar a população da importância desses

animais e garantir sua efetiva proteção, tornando

possível desmistificar várias inverdades a respeito dessa

classe zoológica.

Um fator importante que pode ser considerado como

obstáculo a ações de conservação de anfíbios é a ausência,

de forma geral, de uma política conjunta, convergente,

entre os diversos órgãos competentes ligados à

conservação ambiental, em todas as regiões do estado.

Além disso, a falta de fiscalização, a carência de avaliações

prévias sobre os impactos que os projetos de

desenvolvimento estratégico eventualmente terão sobre

os remanescentes de Mata Atlântica e a aplicação

insuficiente dos recursos destinados à proteção do meio

ambiente, oriundos de fundos de compensação ambiental,

são outros fatores que limitam o sucesso de medidas de

conservação da Mata Atlântica fluminense. Mencione-se

também a escassez de recursos para o desenvolvimento

de pesquisas sobre o conhecimento e a conservação de

espécies de anfíbios.

Espécies estratégicas para direcionar ações de
conservação

De forma geral, como já exposto, os anfíbios são

considerados organismos indicadores da qualidade de

hábitats, devido a seu ciclo de vida e diversidade de modos

reprodutivos, à maior ou menor dependência de água e à

permeabilidade de sua pele. Por essa razão, as espécies

que ocorrem preferencialmente em áreas de florestas bem

preservadas, em ambientes com água limpa, podem ser

consideradas bioindicadoras da qualidade da floresta e

podem auxiliar na elaboração de estratégias de

conservação. Para esse fim, podemos indicar Hylodes

charadranaetes, H. glaber, H. nasus, H. phyllodes, H. fredi,

Crossodactylus aeneus (Figura 12.2a), C. grandis, C.

gaudichaudii (Figura 12.2c) , Hyalinobatrachium

uranoscopum, Hya. eurygnathum, Gastrotheca albolineata,

Aplastodiscus musicus, A. flumineus, A. albofrenatus,

Megaelosia lutzae e M. goeldii, que se prestam à utilização

como indicadoras da qualidade da floresta e da água,

uma vez que são espécies com necessidade de cobertura

vegetal e/ou de presença de córregos de água limpa.

Também potencialmente indicadoras da qualidade do

ambiente em que vivem são Brachycephalus ephippium,

B. didactylus, Ischnocnema octavioi, I. parva, I. guentheri, I.

erythromera, I. lactea, I. nasuta, Euparkerella brasiliensis e

E. cochranae (que são espécies com desenvolvimento

direto) e Zachaenus parvulus (Figura 12.2b) (cujos girinos

se desenvolvem em câmaras no solo), todas elas espécies

de folhiço e altamente dependentes da qualidade e

quantidade desse substrato e da umidade no solo. As

espécies Thoropa lutzi, T. miliaris e T. petropolitana também

podem ser recomendadas como bioindicadoras por

dependerem de filme de água limpa sobre rochas para o

desenvolvimento de seus girinos, já que a alteração do

regime hídrico da região pode afetar negativamente a

manutenção de suas populações. Ainda como

bioindicadoras, podem ser consideradas Proceratophrys

appendiculata e P. melanopogon (Figura 12.2d), que são

espécies de folhiço cujos girinos se desenvolvem em

córregos de água limpa.

Para facilitar a implementação de ações ou

programas de conservação, alguns anfíbios podem ser
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adotados como espécies-bandeira. Nesse caso, uma

espécie a ser considerada é Melanophryniscus moreirae

(de atividade diurna e de fácil visualização no planalto do

Itatiaia), também chamado de sapinho-da-barriga-

vermelha, devido a seu padrão de coloração preta e

vermelha. Outras possíveis espécies são Brachycephalus

ephippium, conhecido popularmente como pingo-de-ouro,

por sua coloração amarelo-ouro conspícua, e B. didactylus,

conhecido como sapo-pulga, por seu pequeno tamanho

(cerca de 10 mm). As espécies de Hylodes e de

Crossodactylus mencionadas acima também são possíveis

candidatas a espécies-bandeira por viverem associadas a

riachos e apresentarem comportamento reprodutivo

curioso, com display visual.

Aquecimento global e espécies de anfíbios

Embora não se disponha ainda de informações

precisas sobre o efeito que a elevação do nível oceânico

poderá ter sobre os anfíbios, sabe-se que o aumento das

temperaturas ambientais e as alterações no regime de

chuvas decorrentes do aquecimento global têm potencial

efeito negativo de longo prazo sobre populações de

anfíbios, que são organismos sensíveis a tais mudanças.

Tais efeitos poderiam ser particularmente acentuados em

espécies de anfíbios de ambientes serranos, adaptadas a

menores temperaturas e maior umidade do que espécies

de baixada. Portanto, o aquecimento global, se de fato

ocasionar aumento substancial do nível marinho em curto

espaço de tempo, poderá eventualmente ter um efeito

deletério direto sobre as espécies endêmicas de ambientes

próximos ao nível do mar, tais como Leptodactylus

marambaiae (regiões Turística da Costa Verde e Urbano-

Industrial), Xenohyla truncata (regiões Turística da Costa

Verde, Urbano-Industrial e Turística dos Lagos Fluminenses)

e Rhinella pygmaea (regiões Turística da Costa Verde,

Urbano-Industrial, Turística dos Lagos Fluminenses e de

Petróleo e Gás Natural).

A preservação do maior número possível de

fragmentos irá influenciar fortemente a dinâmica de

metapopulações das espécies de anfíbios com mais ampla

distribuição geográfica. As mudanças climáticas poderão

levar a uma redução acentuada das áreas dos atuais

fragmentos, reduzindo as chances de preservação a longo

prazo das populações de anfíbios que neles vivem. A

heterogeneidade espacial no Estado do Rio de Janeiro,

seja em termos altitudinais ou climáticos, requererá

diferentes estratégias de conservação, de acordo com cada

região. É premente que se incentivem estudos que

permitam prever o efeito do aquecimento global sobre as

espécies de anfíbios do Estado do Rio de Janeiro.
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Figura 12.2.
Indivíduos adultos de anfíbios anuros endêmicos da Mata
Atlantica. No sentido horário: Crossodactylus aeneus ,
Zachaenus parvulus, Crossodactylus gaudichaudii e
Proceratophrys melanopogon.
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Distribuição, ocorrência, endemismos e espécies

ameaçadas

No Estado do Rio de Janeiro é conhecida, até

o momento, a ocorrência de 128 espécies de répteis

(Rocha et al., 2004a; Vrcibradic et al., 2006) e sabe-

se que a concentração de endemismos e de espécies

ameaçadas desse grupo está fortemente associada

aos remanescentes de Mata Atlântica (Bergallo et

al., 2000; Rocha et al., 2000a). Duas principais faixas

do território do estado podem ser identificadas como

possuindo maior concentração de espécies de répteis

endêmicas e ameaçadas: (a) o arco florestal de

remanescentes de floresta ombrófila densa que corta

o estado de oeste a leste e (b) as baixadas litorâneas

da Região dos Lagos.

A primeira faixa é caracterizada por um arco

de florestas ombrófilas densas que vai desde a região

de Parati e Bocaina (Região Turística da Costa Verde),

estendendo-se pelos remanescentes da Região

Industrial do Médio Paraíba, Região do Tinguá (na

Região Urbano-Industrial) e Serra dos Órgãos e Três

Picos (na Região Serrana de Economia Diversificada),

até as florestas da Serra do Desengano (nas regiões

Serrana de Economia Agropecuária, Agropecuária

dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana, e de Petróleo

e Gás Natural). Esse arco florestal atravessa seis das

nove regiões econômicas do estado, embora de

forma descontínua, o que aponta a necessidade de

futuras propostas de reconexão entre esses

remanescentes através da criação de corredores

ecológicos. Para a criação desses corredores torna-

se necessário considerar a natureza das diferentes

pressões antrópicas características de cada região

econômica.

A segunda faixa do território reúne as lagoas,

mangues, restingas e florestas de baixada litorânea

da porção sul do estado, desde a Marambaia até

Cabo Frio. Essa faixa está inserida nas regiões Turística

da Costa Verde, Urbano-Industrial e Turística dos

Lagos Fluminenses. Cabe destacar a importância das

restingas como ambientes fundamentais para a

conservação das duas únicas espécies de répteis

terrestres ameaçadas e também endêmicas do

estado: os lagartos Liolaemus lutzae (família

Liolaemidae) (Figura 13.1) e Cnemidophorus littoralis

(família Teiidae) (Figura 13.2) (Rocha et al., 2003,

2004a,b, 2005). Uma análise da distribuição das

espécies de répteis terrestres ameaçadas de extinção

no Estado do Rio de Janeiro mostra claramente que

estas espécies são restritas a ambientes de restinga,

ecossistema do qual são endêmicas (Figura 13.3).

Liolaemus lutzae ocorre apenas nas restingas desde

a Marambaia até Cabo Frio (Rocha, 2000), enquanto

C. littoralis é conhecido somente das restingas de
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Barra de Maricá, Jurubatiba e Grussaí (Rocha et al., 2000b,

2004c). Além disso, uma nova espécie de réptil, pertencente

ao grupo dos anfisbênios (Amphisbaena sp.) e em fase

final de descrição (J.D. Barros Filho, comunicação pessoal),

é conhecida apenas da Restinga de Grumari, na região

sul do estado.

De forma geral, as restingas situadas ao longo da

área de distribuição das duas espécies de lagartos

endêmicas e ameaçadas estão sob forte pressão de

degradação antrópica (Rocha et al., 2003, 2007) e, em

grande parte, não estão incluídas em Unidades de

Conservação (UCs), o que fragiliza ainda mais a

manutenção de suas populações. Além disso, essas

planícies arenosas constituem áreas de relevância para a

conservação de algumas espécies de tartarugas marinhas

consideradas ameaçadas de extinção (Chelonia mydas,

Caretta caretta, Dermochelys coriacea e Eretmochelys

imbricata) segundo as listas de fauna ameaçada nacionais

(BRASIL; IBAMA, 2003; Machado et al., 2005), estadual

(Bergallo et al., 2000) e global (IUCN, 2007), uma vez que

incluem importantes sítios de desova.

Figura 13.1.
Lagartixa-da-areia, ou lagarto-branco-da-praia (Liolaemus
lutzae), um lagarto endêmico das restingas do Estado do
Rio de Janeiro e ameaçado de extinção.

Foto: Luiz Cláudio Marigo

Figura 13.2.
Lagarto-da-cauda-verde (Cnemidophorus littoralis), espécie
ameaçada de extinção e endêmica das restingas do Estado
do Rio de Janeiro. Sua ocorrência é conhecida das restingas
de Maricá, de Jurubatiba e de Grussaí.

Figura 13.3.
Ocorrência e distribuição das espécies de répteis terrestres ameaçadas de extinção no Estado do Rio
de Janeiro. As espécies ameaçadas de extinção são endêmicas de ecossistemas de restinga.

Foto: Carlos Frederico D. Rocha
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Outro exemplo importante de endemismo de réptil

no estado é o anfisbênio Leposternon scutigerum, cuja

distribuição inclui áreas de baixada litorânea

caracterizadas por planícies arenosas de restingas e

florestas de baixada (Barros Filho, 1994). Essa faixa é

portanto estratégica para a manutenção das populações

desse anfisbênio endêmico.

A Figura 13.4 apresenta os municípios fluminen-

ses e seus respectivos índices de valor de conservação

(somatórios dos registros de ocorrência local de espécies

endêmicas e/ou ameaçadas). Nela, pode-se constatar

que os municípios em que há ocorrência de répteis

endêmicos de restinga atualmente ameaçados de

extinção (por exemplo, L. lutzae e C. littoralis) atingem

os maiores valores desse índice. Isso revela não apenas

a importância da conservação dos ambientes de

restingas para a conservação da diversidade biológica,

mas também a necessidade de que o poder público,

tanto em escala municipal quanto estadual, implemente

ações eficientes de proteção das áreas de restinga.

Figura 13.4.
Índices de Valor de Conservação (somatórios dos registros de ocorrência local de espécies endêmicas
e/ou ameaçadas) dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Ver detalhes sobre esse índice no
Capítulo 9.

Problemas para a conservação de espécies e da
diversidade

Dois principais conjuntos de problemas podem

ser reconhecidos como ameaças à conservação de

espécies e à diversidade de répteis no estado: o primeiro

abrange os agentes diretos de degradação; o segundo,

as políticas públicas de ocupação e uso do território.

Fazem parte do primeiro desses conjuntos a

retirada de madeira e de outros elementos da flora que

têm importância para os répteis (por exemplo,

bromélias), a mineração (incluindo a retirada

clandestina de areia em restingas) e a expansão das

matrizes urbanas (invasões em áreas em que ocorrem

populações das espécies ameaçadas) e rurais

(desmatamentos ilegais para novos plantios e para

áreas de pastagem). No caso específico das serpentes,

devido ao preconceito de origem cultural de que todas

as espécies oferecem riscos à vida humana, esses

animais são sistematicamente mortos ao serem
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encontrados na natureza, caracterizando perseguição

ao grupo.

O segundo conjunto de problemas diz respeito

às políticas públicas, em diferentes escalas de governo,

que atendem às demandas e aos interesses da iniciativa

privada e, conseqüentemente, afetam direta e

negativamente todas as populações de répteis

(especialmente as espécies endêmicas e ameaçadas)

nas diferentes áreas do estado. Disso são exemplos a

expansão de áreas para construção civil (incluindo a

criação e expansão de condomínios e as obras de infra-

estrutura de instalações industriais) e o desenvolvimento

de outras atividades econômicas (como a construção

de rodovias e a implementação de infra-estrutura

turística). É muito importante que as políticas públicas

se pautem também pelas políticas de conservação e

que ambas sejam tratadas sinergicamente.

Processos ecológicos e a conservação de répteis

Os répteis desempenham importante papel como

presas de várias espécies de topo de cadeia trófica (por

exemplo, gaviões, corujas, canídeos e felinos) e também

como predadores. As serpentes, em especial, predam outros

vertebrados, principalmente roedores, lagartos e anuros

(Rocha; Vrcibradic, 1998). Os lagartos, por sua vez,

geralmente são predadores de pequenos invertebrados e

muitas vezes desempenham papel importante no controle

populacional de insetos e aracnídeos. A redução das

populações e/ou a perda de espécies de répteis podem

impor localmente um impacto negativo às populações de

seus predadores e/ou um aumento populacional

descontrolado de algumas de suas presas.

Como hospedeiros, os répteis também são

importantes para a manutenção de populações de

várias espécies de endoparasitas e ectoparasitas (Rocha

et al., 2000c). O ciclo de vida de várias dessas espécies

de parasitas depende de répteis hospedeiros, tanto

intermediários quanto finais, para que possa se

completar. A exclusão local de populações de algumas

espécies de répteis pode resultar também na extinção

local desses organismos parasitas. Isso evidencia que

a conservação de espécies de répteis de uma

determinada área é de relevância para a manutenção

de uma rica fauna associada de endo e ectoparasitas,

organismos importantes na estruturação e regulação

da comunidade considerada.

Ações para a conservação de répteis

Atualmente há diferentes problemas que tendem

a dificultar ou restringir a realização de ações efetivas

para a conservação de répteis no Estado do Rio de

Janeiro. O maior deles é a manutenção dos hábitats

que abrigam as espécies. Quanto às decisões políticas,

em qualquer nível hierárquico, superam as decisões

tomadas pelos estudos de conservação de répteis, sem

levar em conta suas recomendações. Como resultado,

a conservação desses hábitats fica comprometida diante

de interesses econômicos. Um cenário desejável é o de

equilíbrio entre as ações de conservação e os programas

de desenvolvimento definidos por seus gestores.

São necessárias diferentes estratégias e ações para

aumentar o grau de proteção das espécies de répteis

no Estado do Rio de Janeiro. Tais ações não devem ser

realizadas de forma isolada, mas necessitam ser

congregadas a fim de se ampliar sua efetividade na

proteção de espécies e sistemas. Em termos dos répteis,

as principais ações que podem ser apontadas são:

Aumento efetivo do conhecimento sobre a ocorrência

e a distribuição das espécies

Não se pode considerar que o atual grau de

conhecimento sobre a ocorrência e a distribuição das

espécies de répteis no estado seja suficiente ou esteja

homogeneamente distribuído. Em termos de

composição de espécies, o conhecimento mais recente

e sistematizado está, de forma geral, restrito à Ilha

Grande (Rocha; Van Sluys, 2006) e às restingas de

Jurubatiba (Rocha et al., 2004b) e de Maricá (Araújo,

1984, 1991; Rocha; Bergallo, 1997; Rocha; Vrcibradic,

1998) . Para as taxocenoses de serpentes,

particularmente, há informações disponíveis sobre áreas

de Casimiro de Abreu (Rocha et al., 2000d) e sobre os

remanescentes florestais da Serra do Mendanha

(Pontes, 2005). Para muitas localidades fluminenses,

isso não significa que localmente não exista

considerável diversidade de répteis ou que ali não
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ocorram espécies de relevância para a conservação

(espécies endêmicas e/ou ameaçadas, por exemplo).

Podem, no entanto, faltar informações sobre a existência

de tais espécies ou sobre a diversidade local. Em

determinadas porções do estado, é ampla a lacuna de

informações sobre a ocorrência e distribuição de

espécies de répteis. A Figura 13.4, que indica os Índices

de Valor de Conservação por município, mostra

claramente que para vários destes, localizados

especialmente na porção norte fluminense, não há

qualquer registro de ocorrência de espécies endêmicas

e ameaçadas. Se por um lado isso é resultante da alta

taxa de áreas desflorestadas na região, por outro

expressa também a falta de inventários, amostragens

e estudos nessas áreas.

A porção norte, especificamente aquela

setentrional ao Rio Paraíba do Sul, talvez constitua

atualmente a região com a maior lacuna de

conhecimento sobre a fauna de répteis no Estado do

Rio de Janeiro. Essa região é caracterizada por uma

paisagem fortemente fragmentada, dominada por

remanescentes de Mata Atlântica de pequeno tamanho.

Assim, é fortemente recomendável que sejam realizados

esforços de amostragem de répteis em todos os

fragmentos de tamanho intermediário e em conjuntos

de fragmentos menores em seu entorno. São exemplos

os fragmentos de tamanho intermediário (de 1 a 10

ha) da porção noroeste fluminense, incluindo os

municípios de Varre-Sai, Porciúncula, Miracema,

Itaperuna, Laje do Muriaé e Cambuci.

Ainda na porção norte fluminense, é fundamental

ampliar o conhecimento sobre a fauna de répteis do

maior remanescente dessa região (a Estação Ecológica

Estadual de Guaxindiba) e dos fragmentos que o

circundam. Também de relevância para a conservação

de répteis seria a realização de inventários no conjunto

de fragmentos de tamanho médio e pequeno

localizados ao norte do município de Campos dos

Goytacazes. Esses fragmentos merecem especial

atenção porque apresentam potencialidade de

reconexão.

Na foz do Rio Paraíba do Sul, há importantes

fragmentos que incluem manguezais e remanescentes

de mata de restinga nas margens esquerda (Município

de São Francisco de Itabapoana) e direita (Município de

São João da Barra). Ao sul do Rio Paraíba do Sul, localizam-

se as florestas da Serra do Desengano, que constituem o

maior remanescente de Mata Atlântica do norte fluminense

(Couto, 2001), embora seja ainda incipiente o

conhecimento disponível sobre sua fauna de répteis.

Especialmente por abrigar uma UC de Proteção Integral

(Parque Estadual do Desengano), esse remanescente

merece ser objeto de estudos intensificados sobre essa

fauna. Além disso, há um grande número de fragmentos

de tamanho intermediário no entorno do parque que

poderão integrar um programa de reconexão de

remanescentes e que também devem ser inventariados

quanto aos répteis.

Outra região fluminense com considerável

insuficiência de conhecimento sobre os répteis é o

conjunto de remanescentes de Floresta Estacional

Semidecidual localizado ao sul do Rio Paraíba do Sul,

desde a Serra da Concórdia até a Serra do Desengano

(abrangendo as regiões Turístico-Cultural do Médio

Paraíba, Serrana de Economia Diversificada e Serrana

de Economia Agropecuária). O enorme potencial

faunístico (não apenas de répteis) desses

remanescentes, que abrigam áreas ainda bem

preservadas, e sua situação particularmente vulnerável

de porções florestadas cercadas por expansão urbana

em encostas (caso típico da Região Serrana de

Economia Diversificada) merecem cuidadosa atenção

conservacionista e de pesquisa.

Um grande conjunto de remanescentes florestais

contínuos do estado, sobre os quais também há escassez

de informações sobre répteis, encontra-se no sul. Tais

remanescentes localizam-se no extremo oeste da Região

Turística da Costa Verde, em área que inclui os municípios

de Parati e Angra dos Reis (sendo exceção a Ilha Grande,

para a qual já se dispõe de razoável conhecimento sobre

a fauna de répteis; ver, por exemplo, Van Sluys; Rocha

1999; Rocha; Van Sluys, 2006). Nessa área encontram-se

importantes UCs (Parque Nacional da Serra da Bocaina,

Reserva Ecológica da Juatinga e Área de Proteção

Ambiental de Cairuçu) que podem ser incluídas em um

programa de gestão integrada.
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Outras áreas de grande relevância para a

conservação, e com grande deficiência no conhecimento

sobre répteis, são os remanescentes em áreas fortemente

urbanizadas e sujeitas a pressões antrópicas desordenadas,

apesar de seu status de preservação. Destaca-se nesse

quadro o Parque Nacional da Tijuca, na cidade do Rio de

Janeiro, de extraordinário valor por ser atualmente, no

mundo, a maior área contínua preservada que se situa

dentro dos limites de uma grande metrópole (Couto, 2001).

Aumento do efetivo de recursos destinados a

programas de pesquisa, conservação e educação
ambiental

Outra limitação à conservação de répteis no estado

é a restrição de recursos destinados a pesquisas, estudos

de distribuição de espécies, inventários, programas de

manejo, monitoramento e infra-estrutura para a

conservação de remanescentes. Embora haja fundos

criados para reunir recursos a serem repassados à

proteção do ambiente (como o Fundo Estadual de

Controle Ambiental – FECAM), apenas uma reduzida

parcela destes efetivamente atinge seus objetivos. Para

maior eficiência na utilização dos recursos financeiros

de órgãos públicos e privados destinados à conservação,

é fundamental que sejam efetivamente aplicados em

sua totalidade aos fins para os quais estão designados.

Além desses recursos que já existem, e que em alguns

casos estão mal orientados, há necessidade de se

captarem recursos adicionais para fins de conservação.

Assim, é fundamental que seja ampliado o volume de

recursos financeiros destinados à preservação de répteis

e que aqueles planejados para tal finalidade sejam

efetivamente aplicados em programas de conservação.

Uma grande restrição à conservação de répteis é o

conhecimento insuficiente sobre a simples ocorrência e a

distribuição da maioria das espécies ao longo das áreas

do estado. Tal conhecimento, ainda que básico, só pode

se concretizar com o efetivo investimento de recursos

financeiros em inventários e em estudos de médio e longo

prazo realizados na natureza. Somente o aumento das

informações acerca do funcionamento das populações e

comunidades favorece o desenvolvimento de ações

apropriadas para sua conservação.

Entre os programas de pesquisa para a conservação

das populações reptilianas do estado, é importante que

sejam iniciados, e com a maior brevidade, estudos sobre

temas ainda inexplorados. Um exemplo são estudos que

relacionem eventuais alterações decorrentes do

aquecimento global e seus potenciais efeitos sobre as

populações de répteis (como é o caso dos efeitos sobre a

determinação do sexo, que afetam a razão sexual das

populações, e dos efeitos sobre o ambiente térmico, que

influenciam a termorregulação desses organismos

ectotérmicos). Inexistem estudos que demonstrem o efeito

do aquecimento global sobre espécies de répteis no Brasil.

Entretanto, a elevação do nível do mar decorrente do

aquecimento global, e prevista para o futuro próximo,

poderá afetar a distribuição e a permanência de hábitats

de baixa altitude, como restingas e manguezais. Se tais

alterações no ambiente se concretizarem, as populações

das duas espécies de répteis endêmicas do Estado do Rio

de Janeiro e ameaçadas de extinção (L. lutzae e C. littoralis)

poderão sofrer impactos críticos. Particularmente para o

hábitat de L. lutzae (que é restrito a uma estreita faixa de

vegetação herbácea junto à arrebentação do mar),

pequenas elevações do nível marinho poderiam já resultar

na completa exclusão dessa zona de vegetação de restinga

(halófila-psamófila-reptante), resultando em risco de

extinção da espécie. Além disso, em espécies de répteis

em que a determinação do sexo decorre da temperatura

de incubação dos ovos nos ninhos (como é o caso de

tartarugas e jacarés), o aquecimento global poderia

constituir grave ameaça para a manutenção de suas

populações a longo prazo, uma vez que a razão sexual

desses organismos tenderia a se alterar.

Ampliação da rede oficial de áreas protegidas

O esforço geral de conservação das espécies deve

ser incrementado com a criação ou ampliação de UCs

e também com o estabelecimento de reconexão entre

remanescentes através de corredores ecológicos. A

implementação dessa estratégia é de fundamental

importância para a conservação das populações de

répteis do estado, mas o tipo de UC depende das

características ambientais e socioeconômicas da região

em questão.
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Na porção norte fluminense (Região Agropecuária

dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana e Região de Petróleo

e Gás Natural) e nos remanescentes de Floresta Estacional

Semidecidual ao sul do Médio Paraíba (regiões Turístico-

Cultural do Médio Paraíba, Serrana de Economia

Diversificada e Serrana de Economia Agropecuária), cujas

paisagens se compõem de elevado número de fragmentos

médios e pequenos, uma estratégia apropriada seria o

estímulo à criação de Reservas Particulares do Patrimônio

Natural (RPPNs) e de programas visando a reconexão de

fragmentos. Situação similar é encontrada no município

de Rio Claro (Região Industrial do Médio Paraíba), em que

a paisagem, dominada por vários fragmentos de Floresta

Ombrófila Densa de pequeno tamanho e próximos entre

si, favorece o estabelecimento de programas de corredores

ecológicos, com o objetivo de reconectar tais remanes-

centes. No entorno do Parque Estadual do Desengano

(Regiões Serrana de Economia Diversificada e Serrana de

Economia Agropecuária) há um grande número de

fragmentos de tamanho intermediário que poderão

integrar um programa de reconexão de fragmentos.

Para a porção sul fluminense (Região Turística da

Costa Verde), que se caracteriza por grandes remanescentes

contínuos de Floresta Ombrófila Densa, são estratégias

apropriadas a criação de novas UCs de Proteção Integral

e o incentivo a programas de estabelecimento de corredores

ecológicos. Recomendamos que as áreas de vegetação

pioneira contíguas ao Parque Nacional da Restinga de

Jurubatiba e os fragmentos adjacentes (Região de Petróleo

e Gás Natural) sejam integrados aos limites do parque,

aumentando a área protegida e a diversidade de hábitats

incluídos nessa UC.

É necessário que se alcance um aumento

substancial da representatividade das restingas na rede

de proteção sob a forma de UCs. Atualmente, a única

UC de Proteção Integral que inclui hábitats de restinga

no Estado do Rio de Janeiro é o Parque Nacional da

Restinga de Jurubatiba. O parque não protege, porém,

a lagartixa-da-areia (L. lutzae), espécie fortemente

ameaçada de extinção, pois está localizado ao norte

da distribuição desse lagarto. Os remanescentes das

restingas da Marambaia, de Barra de Maricá e de

Grussaí abrigam estoques populacionais de uma ou

das duas espécies de lagartos ameaçadas de extinção

(L. lutzae e C. littoralis), mas não estão incluídos na

rede oficial de UCs. Em Grussaí, foi recentemente

descoberta uma nova ocorrência de serpentes do grupo

das jararacas, ainda sob estudo taxonômico (J.D. Barros

Filho, comunicação pessoal). É altamente recomendável

que essas áreas sejam convertidas em UCs,

preferencialmente de Proteção Integral, dada a presença

dessas espécies ameaçadas. Outras áreas de restinga

em que tais espécies de lagartos ameaçadas ocorrem,

e que atualmente constituem Áreas de Proteção

Ambiental (de Grumari, da Massambaba e do Pau-

Brasil), poderiam, uma vez convertidas em UCs de

Proteção Integral, aumentar efetivamente a proteção

não apenas dessas espécies ameaçadas, mas também

das demais espécies da flora e da fauna.

Na Região Turística dos Lagos Fluminenses, a

Restinga da Massambaba (municípios de Saquarema,

Araruama e Arraial do Cabo) encontra-se atualmente

sob forte pressão de degradação, devido à especulação

imobiliária, à invasão por grileiros e à favelização. Nessa

área ocorre o lagarto L. lutzae, além de outras espécies

de vertebrados endêmicos do Estado. Embora a Restinga

da Massambaba esteja atualmente na condição de

Área de Proteção Ambiental, esse tipo de UC tem se

mostrado ineficiente para a proteção de populações

da fauna e da flora locais. Recomendamos, portanto,

como forma de efetivar a conservação dessa área de

restinga, que seja realizada pelo poder público a

conversão de porções dessa Área de Proteção Ambiental

em uma UC de Proteção Integral.

Identificação e utilização de espécies-bandeira ou
espécies guarda-chuva em programas de conservação

Muitas ações de conservação são facilitadas junto à

população em geral e a órgãos fomentadores de recursos

quando se utiliza alguma espécie-bandeira, que, por ser

facilmente reconhecível pela população e ter grande

popularidade, passa a receber apoio para sua conservação.

A partir do aumento da proteção dessas espécies-bandeira

pela população e pelos órgãos de fomento, outras espécies

que vivem junto a esta tendem também a se beneficiar, o

que aumenta as possibilidades de proteção. Duas espécies
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endêmicas do Estado do Rio de Janeiro e ameaçadas de

extinção podem ser consideradas como estratégicas para

direcionar ações de conservação atuando como espécies

guarda-chuva ou espécies-bandeira: a lagartixa-da-areia,

ou lagarto-branco-da-praia (L. lutzae), e o lagarto-da-cauda-

verde (C. littoralis). Ambas ocorrem em áreas de restingas

e dunas, algumas vezes em ampla simpatria.

Na região costeira fluminense ocorrem quatro

espécies de tartarugas marinhas atualmente consideradas

sob ameaça de extinção na Lista da Fauna Ameaçada do

Estado (Bergallo et al., 2000), na Lista Nacional (BRASIL;

IBAMA, 2003; Machado et al., 2005) e na Lista Global da

IUCN (IUCN, 2007): Chelonia mydas (tartaruga-verde),

Caretta caretta (tartaruga-cabeçuda), Dermochelys coriacea

(tartaruga-de-couro) e Eretmochelys imbricata (tartaruga-

de-pente). Tais répteis têm grande apelo para tornarem-se

espécies guarda-chuva e espécies-bandeira, favorecendo

a proteção dos ambientes marinhos costeiros e de

ambientes arenosos contíguos com potencial para áreas

de nidificação.

Duas outras espécies de répteis que, se empreendida

sua conservação, dispõem de potencial para promover a

conservação de hábitats e de outras espécies são o jacaré-

de-papo-amarelo (Caiman latirostris) e o cágado-de-hoge

(Phrynops hogei = Ranacephala hogei), espécies que

ocorrem em lagoas e rios fluminenses e são consideradas

em perigo ou ameaçadas de extinção nas listas estadual,

nacional e da IUCN.

Aumento da efetividade de fiscalização das áreas de
preservação

Um problema adicional que se interpõe à

conservação de répteis no Estado do Rio de Janeiro é a

falta de efetividade em fiscalizar a ocupação e uso do

território, o que tem resultado na perda anual de várias

áreas em bom estado de conservação e,

conseqüentemente, de estoques populacionais.

Reconhece-se que o esforço de fiscalização atual não é

suficiente para impedir a fragmentação e degradação de

hábitats ocupados por répteis. Há necessidade de otimizar

e ampliar o esforço de fiscalização nos remanescentes

florestais de todo o estado, não só junto às UCs já instituídas,

mas também nos pequenos fragmentos ainda não

contemplados por tais unidades. Nesse caso, o

recomendável seria aumentar a efetividade da fiscalização,

punindo convincentemente os infratores e educando a

população, com atenção especial às comunidades do

entorno das áreas de interesse para conservação. Para

tanto, é necessário ampliar o número de funcionários

capacitados (contratando novos integrantes e/ou

capacitando pessoal já existente), bem como investir na

melhoria e ampliação da infra-estrutura.

Reimplantação de populações em áreas em que

tenham sido erradicadas

No caso específico da lagartixa-da-areia (L. lutzae),

é necessário que estudos que visem o estabelecimento

de programas para a reintrodução dessa espécie sejam

desenvolvidos em curto prazo. Recursos financeiros e

de infra-estrutura devem portanto ser destinados a estes

programas de reintrodução.

Realização de Programas de Educação Ambiental

Esta é uma ação estratégica para a proteção de

répteis, com destaque para a proteção de serpentes,

tartarugas e outras espécies ameaçadas. É importante

incentivar a criação de material educativo e de divulgação

em vídeo, livros, palestras, exposições e folhetos, entre outros

meios, que permitam desmistificar a periculosidade das

serpentes à população, esclarecer os procedimentos de

soltura quando tartarugas forem capturadas em redes e

informar sobre a importância da conservação de pequenos

organismos como a lagartixa-da-areia e o lagarto-da-

cauda-verde. Ações desse tipo são particularmente

importantes para répteis, que são tradicionalmente vistos

pela população em geral como animais “repulsivos”, “frios”,

“indesejáveis” e, comumente, considerados perigosos

(especialmente as serpentes, embora também seja

freqüente o temor a lagartos inofensivos, tais como a caseira

lagartixa-de-parede, Hemidactylus mabouia). O grupo não

tem a seu favor o apelo que eventualmente favorece

animais de outros grupos, como mamíferos e aves,

popularmente mais aceitos. Assim, o esclarecimento junto

à população se torna mais decisivo, não apenas em termos

de preservação, mas também para prevenir a perseguição

a répteis em geral.
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CAPÍTULO 14

AVES NOS REMANESCENTES FLORESTAIS DE
MATA ATLÂNTICA E ECOSSISTEMAS ASSOCIADOS
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1414141414

Distribuição, ocorrência, endemismos e espécies

ameaçadas

O Rio de Janeiro dispõe, historicamente, de

elevado número de registros de naturalistas e de

extensas coleções ornitológicas, sendo um dos

estados mais bem inventariados em termos de

avifauna no país (Alves et al., 2000). Além disso,

o estado faz parte da Região Sudeste, que

concentra o maior número de instituições e

pesquisadores que se dedicam a aves silvestres

no Brasil (Alves et al., 2008a). Entretanto, ainda

são muitas as lacunas de conhecimento nesse

setor, incluindo a existência de áreas pouco

acessíveis aos pesquisadores.

O Brasil possui mais de 1 800 espécies de aves,

segundo Sigrist (2006), sendo que o Comitê Brasileiro

de Registros Ornitológicos (CBRO, 2007) considera

um total de 1 801 espécies para o país. Destas, cerca

de 730 ocorrem no Estado do Rio de Janeiro

(Gagliardi, 2007), correspondendo a aproximada-

mente 40% do total de espécies de aves no país.

Além de incluir uma proporção considerável das

espécies deste grupo que ocorrem no Brasil, o estado

também concentra o maior número de espécies

ameaçadas das Américas (Manne et al. 1999).

No presente estudo, para a confecção da lista

básica contendo as espécies de aves endêmicas e

ameaçadas no Estado do Rio de Janeiro (216; Anexo

14.1), utilizamos Bencke et al. (2006) como referência

para as espécies endêmicas de Mata Atlântica e

três listas — regional (Alves et al., 2000), nacional

(Machado et al., 2005) e global (IUCN, 2007) — para

as espécies ameaçadas de extinção.

As áreas que se destacaram como de maior

concentração de endemismos e/ou de espécies

de aves ameaçadas de extinção, ou seja, com

maiores valores de conservação, foram: 1) a Região

Serrana Central, incluindo a porção entre a Serra

do Tinguá e a dos Três Picos, sendo a Serra dos

Órgãos uma das regiões com avifauna mais bem

conhecida; 2) a Região da Costa Verde, incluindo

Parati, Angra dos Reis e Mangaratiba; 3) a Região

da Serra do Desengano, incluindo o Parque

Estadual do Desengano e adjacências (Figura

14.1). As duas primeiras regiões apresentam maior

continuidade de cobertura florestal, ao passo que

a região do Desengano encontra-se isolada. Além

dessas regiões, destacou-se a Serra da

Mantiqueira, incluindo Itatiaia e adjacências.

Outras localidades pontualmente importantes

foram a Serra da Concórdia, a Serra das Abóboras,

Piraí, Paracambi, o Maciço da Pedra Branca,
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Figura 14.2.
Regiões fitoecológicas e locais com informações sobre aves no Estado do Rio de Janeiro.

Figura 14.1.
Valores de conservação, por município, e fragmentos florestais no Estado do Rio de Janeiro. Ver detalhes
sobre esse índice no Capítulo 9.
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Cambuci e Cantagalo. As áreas que mais se destacaram

com relação ao valor de importância de conservação

foram as inseridas na região fitoecológica da Floresta

Ombrófila Densa, e os registros mais pontuais estiveram

associados às áreas da região fitoecológica da Floresta

Estacional Semidecidual, a qual se apresenta mais

fragmentada que a anterior (ver Capítulo 4) e menos

conhecida em termos da avifauna (Figura 14.2). No

entanto, fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual

ao longo do Vale do Paraíba abrigam importantes

endemismos de Mata Atlântica, como Cercomacra

brasiliana (provavelmente ameaçada) e Jacamaralcyon

tridactyla (ameaçada). Os poucos registros dessas

espécies nos fragmentos mencionados concentram-se

nas regiões Industrial do Médio Paraíba e Turístico-

Cultural do Médio Paraíba e também na Região

Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana.

Os remanescentes florestais das regiões serranas

revelaram-se os mais representativos para as espécies

de aves quanto ao valor de conservação (índice de

ameaça e endemismo; ver Capítulo 9), particularmente

em partes de difícil acesso, como serras e topos de morro

(Figura 14.3). A região Serrana Central (abrangendo

desde a Serra do Tinguá até a região dos Três Picos)

inclui duas das cinco espécies endêmicas do Estado

do Rio de Janeiro (Tijuca condita e Myrmotherula

fluminensis), também ameaçadas de extinção, além de

um elevado número de espécies endêmicas de Mata

Atlântica e ameaçadas (144). Tijuca condita (Figura 14.4)

é um representante de Floresta de Neblina, ocorrendo

acima de 1 300 m de altitude. É uma das espécies mais

raras do planeta: sua ocorrência era conhecida em

apenas duas localidades fluminenses (Tinguá e Serra

dos Órgãos) e apenas recentemente sua distribuição

revelou-se mais ampla (Alves et al., 2008b).

No estado, a Região Turística da Costa Verde é a

que apresenta o maior número registrado de espécies

endêmicas de Mata Atlântica (142), sendo a Serra da

Bocaina a mais representativa em termos da impor-

tância do valor de conservação (índice de ameaça e

Figura 14.3.
Valores de conservação e faixas altimétricas no Estado do Rio de Janeiro. Ver detalhes sobre esse índice
no Capítulo 9.
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Foto: Stuart L. Pimm
Figura 14.4.
Tijuca condita (saudade-de-asa-cinza), espécie endêmica de
Mata Atlântica e do Estado do Rio de Janeiro, ameaçada de
extinção.

endemismo; ver Capítulo 9). A Ilha Grande, também

nessa região, se destaca pela presença de espécies

ameaçadas de extinção em nível global, tais como

Amazona rhodocorytha ,  Lipaugus lanioides ,

Leucopternis lacernulata e Pyroderus scutatus (Alves,

2001), embora, como um todo, possua baixa riqueza

de espécies endêmicas e ameaçadas.

A região da Serra do Desengano, particularmente,

se destaca com o Parque Estadual do Desengano e

adjacências. Exemplos de espécies florestais de avifauna

ameaçadas de extinção no parque são Crypturelus

variegatus , Amazona rhodocorytha , Carpornis

melanocephalus, Touit surda, Touit melanonota, Tinamus

solitarius ,  Myrmotherula urosticta ,  Xipholena

atropurpurea, Pyrrhura cruentata e Pyrrhura leucotis.

Essa região conta com 91 espécies endêmicas e/ou

ameaçadas de extinção.

Quanto às áreas de Mata Atlântica de baixada,

destaca-se a Reserva Biológica União (municípios de

Casimiro de Abreu e Rio das Ostras), além de alguns

fragmentos no entorno do Parque Estadual do Desengano.

Em termos bióticos, a Reserva Biológica União agrega uma

elevada concentração de espécies de aves endêmicas de

Mata Atlântica e/ou ameaçadas, tais como Pipra

rubrocapilla, Pipra pipra, Tangara mexicana, Touit surda,

Myrmotherula minor, Pteroglossus aracari, Cairina

moschata, Columba speciosa e Amazona rhodochorytha.

Além disso, oferece boas possibilidades de conexão com

outras Unidades de Conservação (UCs) do entorno, de

forma a conectá-la com a região Serrana Central (Parque

Estadual dos Três Picos e Serra dos Órgãos). Na Região

Turística da Costa Verde, destacam-se as áreas de baixada

dos municípios de Angra dos Reis e Parati, que, embora

com lacunas de conhecimento, incluem Formicivora

erythronotos (Figura 14.5), uma espécie endêmica

fluminense ameaçada de extinção.

As restingas, por serem ambientes recentemente

formados, possuem baixo endemismo de espécies de

aves, o que explica seus baixos valores de importância

de conservação. Entretanto, esses ambientes se

destacam como áreas prioritárias para conservação, em

virtude da elevada e acelerada pressão antrópica a que

estão sendo submetidos. A região de Cabo Frio, por

exemplo, destaca-se como um centro de endemismo

de flora e de alguns grupos de fauna (Rocha et al.,

2003), ressaltando-se a ocorrência de Formicivora

littoralis (Figura 14.6), considerada a única espécie de

ave endêmica de restinga. Esta é também endêmica

do Estado do Rio de Janeiro e encontra-se ameaçada

de extinção nos níveis global, nacional e regional.

Outra espécie, restrita no estado às restingas, é o sabiá-

da-praia (Mimus gilvus), que ocorre na faixa de

vegetação mais próxima à praia. Embora a espécie

Mimus gilvus (Figura 14.7) não se encontre ameaçada

em nível global, está ameaçada de extinção no Estado

do Rio de Janeiro (Alves et al., 2000), com registros

escassos, exceto em áreas protegidas, particularmente

no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (Alves

et al., 2004; Rocha et al., 2003) e na Restinga da

Marambaia (Maciel; Costa, 1997). Na lista nacional de

espécies ameaçadas, Mimus gilvus antelius (táxon

restrito à vegetação de restinga aberta; Argel-de-Oliveira;

Pacheco, 1998) consta como provavelmente ameaçada

(Machado et al., 2005).

Problemas para a conservação de espécies e da

diversidade

A destruição de hábitats e a caça predatória são,

de maneira geral, os principais problemas relacionados

à conservação de espécies de aves. A ausência de

conhecimento por falta de amostragem é outro fator
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Figura 14.5.
Formicivora erythronotos (formigueiro-de-cabeça-negra)
espécie endêmica de Mata Atlântica e do Estado do Rio de
Janeiro, ameaçada de extinção.

Foto: Luiz Claudio Marigo

Foto: Luiz Freire
Figura 14.6.
Formicivora littoralis (formigueiro-do-litoral) macho, espécie
endêmica de restinga e do Estado do Rio de Janeiro,
ameaçada de extinção.

Figura 14.7.
Mimus gilvus (sabiá-da-praia), representante de restinga e
ameaçada de extinção no Estado do Rio de Janeiro.

Foto: Maria Alice S. Alves

geral que se interpõe à conservação, particularmente

em áreas de difícil acesso e situadas fora de UCs. Em

termos de lacunas de conhecimento, destaca-se o

interior do estado, onde ocorrem as florestas estacionais

semideciduais (Figura 14.2), que se encontram bastante

fragmentadas. Como exemplos dessas lacunas,

podemos citar a região Agropecuária dos Rios Pomba,

Muriaé e Itabapoana, bem como as regiões Serrana de

Economia Agropecuária, Industrial do Médio Paraíba

(exceto o Parque Nacional do Itatiaia e adjacências) e

Turístico-Cultural do Médio Paraíba. Nesta última, o

conhecimento sobre aves é escasso, dispondo-se

apenas de informações referentes à Serra da Concórdia,

que se destaca por um elevado número de espécies

endêmicas de Mata Atlântica (34) e ameaçadas (por

exemplo, Oryzoborus maximiliani; registro de campo,

M.A.S. Alves), e também à Serra das Abóboras (Município

de Rio das Flores), com registros recentes de

aproximadamente 30 espécies endêmicas e duas

ameaçadas de extinção (Leucopternis lacernulata e

Oryzoborus angolensis) (registro de campo, P. Cordeiro).

Tem ocorrido acelerada perda de áreas de restinga

ao longo de toda a costa fluminense, tanto em decorrência

da favelização como do estabelecimento de condomínios

de luxo. Exemplos de espécies de aves que têm sofrido

particularmente com essa perda são Formicivora littoralis

e Mimus gilvus. A primeira, por ocorrer apenas na Região

Turística dos Lagos Fluminenses, entre Saquarema e Cabo

Frio (Gonzaga; Pacheco, 1990), tem sofrido pressão muito
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Figura 14.8.
Regiões fitoecológicas na Região Turística dos Lagos Fluminenses, indicando o avanço da mancha
urbana na região costeira, particularmente nas restingas

elevada resultante da expansão da mancha urbana (Figura

14.8), o que a torna uma espécie criticamente ameaçada

e prioritária em termos de conservação mundial. Mimus

gilvus tem sofrido pressão de captura para comércio ilegal

(Gonzaga et al., 2000), que é potencialmente mais

acentuada em locais com maior pressão humana no

entorno de seu hábitat. Embora essa última espécie ocorra

com abundância relativamente elevada na vegetação de

restinga arbustiva próxima à praia no Parque Nacional

de Jurubatiba (Alves et al., 2004), a pressão humana no

entorno do parque é grande.

A presença de monoculturas, como cana-de-

açúcar e banana, é problemática na Região de Petróleo

e Gás Natural e na Região Turística da Costa Verde,

respectivamente. No caso da primeira, há poucos e

pequenos fragmentos de mata de tabuleiro isolados e

cercados por canaviais. Quanto à segunda, os bananais

vêm suprimindo especialmente as áreas florestadas

costeiras.

O extrativismo incide principalmente sobre

espécies de demanda comercial, como o palmito,

provocando, neste caso, o decréscimo de populações

de aves frugívoras de grande porte, particularmente

cracídeos, como a jacutinga (Pipile jacutinga).

A favelização é outro problema que pode levar a

aumento do extrativismo, da captura de aves para

comércio ilegal e da caça predatória. Além disso, é um

fator marcante de destruição e degradação de hábitats.

Processos ecológicos e a conservação das aves

As aves são importantes quando se trata de discutir

e indicar estratégias para a conservação da biodiversidade.

Isso pode ser atribuído a diferentes características desse

grupo, como a maior facilidade de obtenção de dados

sobre suas espécies, por serem em sua grande maioria

diurnas e relativamente fáceis de observar, quando

comparadas com as de outros grupos animais. A

sistemática e a distribuição das espécies de aves são
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também relativamente bem conhecidas. Além disso,

ocupam diferentes hábitats, sendo algumas espécies

generalistas, que se ajustam mais facilmente às mudanças

ambientais, e outras especialistas, mais sensíveis a essas

alterações (Alves; Silva, 2000). Essa sensibilidade às

variações ambientais, aliada às características gerais do

grupo já mencionadas, faz das aves excelentes indicadores

da qualidade ambiental. Seus cantos e vocalizações são

também facilmente percebidos, assim como sua variedade

de cores e plumagens, o que as torna um atrativo para o

ser humano (Rocha et al., 2002).

As aves constituem elemento importante nas teias

tróficas das comunidades em geral, desempenhando os

papéis de presas e predadores de diferentes grupos.

Pertencem a várias guildas, consumindo tanto matéria

vegetal como animal. Uma particularidade das aves é

ocuparem diferentes alturas na vegetação acima do solo.

Ocupam nichos verticais apenas parcialmente sobrepostos

e bem definidos na vegetação (Orians, 1969; Pearson,

1971), o que geralmente está associado a seus locais de

forrageamento. Aves insetívoras geral-mente predominam

nos estratos inferiores da floresta, enquanto as frugívoras

ocupam preferencialmente o dossel. Um estudo

sistematizado utilizando capturas em sub-bosque e

subdossel em área de Mata Atlântica do Estado do Rio de

Janeiro mostrou que a assembléia de aves é

significativamente distinta ao longo dos estratos verticais,

sendo os insetívoros mais abundantes no estrato inferior

e os não-insetívoros nos estratos médio e superior (Vecchi,

2007). Além disso, o estudo de Vecchi indica a necessidade

de censos que contemplem apropriadamente a avifauna

associada ao dossel, geralmente subamostrada.

A migração é um processo importante para aves

no Estado do Rio de Janeiro, tanto em áreas de baixada

como montanhosas (Alves, 2007). Migrações altitudinais

têm sido registradas no Sul e Sudeste do Brasil,

particularmente nas Serras do Mar e da Mantiqueira

(Itatiaia), para beija-flores, tiranídeos e emberizídeos

(Sick, 1997). Deslocamentos altitudinais incluem os

efetuados por espécies frugívoras, como por exemplo

Phibalura flavirostris e Tijuca atra (ambas endêmicas

de Mata Atlântica), os quais se caracterizam por serem

curtos e aparentemente decorrerem da disponibilidade

de frutos (Sick, 1997). Esse tipo de movimento é

observado também com Pipile jacutinga, espécie

endêmica e provavelmente extinta no estado (Alves et

al., 2000), que segue a frutificação do palmito (Euterpe

edulis), cujos frutos amadurecem mais cedo em altitudes

baixas (Sick, 1997). O conhecimento desses

deslocamentos é importante para efetivar estratégias

de conservação de espécies endêmicas e ameaçadas,

uma vez que podem depender de recursos encontrados,

ao longo do ano, em ambientes com diferentes altitudes.

Um dos fatores principais para a extinção de

espécies é a perda de hábitats, sendo as espécies

endêmicas mais suscetíveis à extinção (Pimm et al.,

1995). A expansão da ocupação humana tem levado

os hábitats naturais a se reduzirem e fragmentarem,

sendo a Mata Atlântica um exemplo de ecossistema

extremamente fragmentado, ameaçado e prioritário em

termos de conservação global (Myers et al., 2000). No

Estado do Rio de Janeiro, a fragmentação de hábitats é

apontada como o principal fator de ameaça de extinção,

sendo 12,5% das espécies de aves desse estado

consideradas ameaçadas (Alves et al., 2000). O estado

concentra o maior número de espécies de aves

ameaçadas das Américas (Manne et al., 1999).

As aves também são importantes agentes da

regeneração e manutenção florestal, através dos processos

de polinização (beija-flores) e dispersão de sementes.

Juntamente com os morcegos, as aves frugívoras são

consideradas os maiores dispersores de sementes, sendo

um fator importante para isso sua grande capacidade de

deslocamento entre áreas, propiciada pelo vôo. Quanto

aos dispersores de sementes, merecem destaque os

frugívoros de grande porte, muitos dos quais são endêmicos

e ameaçados de extinção, tais como Pyroderus scutatus,

Lipaugus lanioides, Tijuca condita, Cotinga maculata e

Procnias nudicollis.

Embora seja importante investigar possíveis efeitos

de mudanças climáticas globais sobre a fauna, os quais

têm implicações diretas na conservação, praticamente

não há no Brasil informações sobre esse tema referentes

a aves. Um exemplo é o trabalho de Anciães e Peterson

(2006), que utiliza o modelo do nicho ecológico para

predizer distribuições atuais e futuras de espécies de
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Figura 14.9.
Pipra rubrocapilla (cabeça-encarnada) macho, espécie
ameaçada de extinção no Estado do Rio de Janeiro.

Foto: Stuart L. Pimm

Pipridae. Utilizando quatro cenários de mudanças

climáticas, esses autores fizeram a predição de que 20%

das espécies dessa família se extinguiriam de suas

distribuições atuais, e também que as distribuições das

espécies remanescentes, particularmente as de baixada,

sofreriam intensa redução e fragmentação.

Espécies estratégicas para direcionar ações de

conservação

Algumas espécies de aves podem ser consideradas

como estratégicas para direcionar ações de conservação.

Devido ao colorido da plumagem e ao canto, e também

ao carisma e apelo populares, as aves servem como

símbolos para campanhas de conscientização e educação

ambiental, o que pode favorecer a proteção do ecossistema

como um todo. A seguir são mencionados diversos

exemplos de aves ocorrentes no Estado do Rio de Janeiro

que podem ser indicadas como espécies guarda-chuva e

espécies-bandeira.

Amazona vinacea (papagaio-de-peito-roxo),

representante das florestas do interior do estado, é

chamativa, endêmica de Mata Atlântica e rara. Amazona

rhodochorytha (chauá) ocorre em região litorânea, é

endêmica de Mata Atlântica e está globalmente ameaçada

de extinção. Formicivora littoralis (formigueiro-do-litoral),

considerada a única espécie endêmica de restinga e

também do Estado do Rio de Janeiro, está ameaçada de

extinção nos níveis global, nacional e regional, tendo

alcançado o maior índice de ameaça (10) dentre todas as

aves registradas no Estado do Rio de Janeiro (ver Capítulo

9). Mimus gilvus (sabiá-da-praia), restrita a ambientes de

restinga no estado, é ave popular por seu canto; sofre

pressão de captura para colocação em gaiolas e está

ameaçada de extinção em todo o estado, com provável

ocorrência de extinção local em Maricá desde 1985

(Gonzaga et al., 2000; Alves et al., 2004). Pipra rubrocapilla

(cabeça-encarnada) (Figura 14.9) e Pipra pipra (cabeça-

branca), ambas excelentes representantes das florestas

de baixada, são chamativas em termos da plumagem e

estão ameaçadas em todo o Estado. Ramphocelus bresilius

(tiê-sangue), endêmica de Mata Atlântica, com plumagem

exuberante, ocorre em restingas e sofre pressão de captura

para colocação em gaiolas. Tinamus solitarius (macuco),

endêmica de Mata Atlântica, representante de sub-bosque

de Florestas Ombrófilas, é uma espécie grande cinegética

e facilmente reconhecida pela vocalização. Tijuca atra

(saudade) e Carpornis cuculatus (corocoxó), endêmicas

de Mata Atlântica, são representantes de florestas de

altitude e têm vocalização inconfundível.

Como espécie bioindicadora e que também poderia

servir como espécie-bandeira, indicamos Procnias nudicollis

(araponga), endêmica de Mata Atlântica e globalmente

ameaçada de extinção. Vive principalmente em mata

primária, ocorrendo também em capoeira que possua

árvores frutíferas. Facilmente identificável por visualização

e principalmente vocalização, é potencial dispersora de

sementes e indicadora de qualidade do hábitat.

Ações para a conservação das aves

Diversas ações podem ser direcionadas para a

conservação das aves no Estado do Rio de Janeiro. Embora

o estado seja um dos mais bem inventariados no Brasil

(Alves et al., 2000), ainda são muitos os locais com lacunas

de conhecimento, nos quais se deve incentivar a realização

de inventários com metodologia sistematizada (Figura 14.2).

Essa tarefa é particularmente necessária em quase todo o

interior fluminense, em áreas de Floresta Estacional

Semidecidual, em contraste com as localidades

tradicionalmente mais visitadas. A Região de Petróleo e

Gás Natural, a Região Agropecuária dos Rios Pomba,

Muriaé e Itabapoana e a Região Industrial do Médio
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Figura 14.10.
Valor de conservação e Unidades de Conservação no Estado do Rio de Janeiro. Ver detalhes sobre
esse índice no Capítulo 9.

Paraíba são também exemplos de áreas em que se requer

ampliação do conhecimento sobre aves, assim como áreas

situadas fora de UCs e de difícil acesso. Além dos

inventários, é necessário investimento em pesquisa sobre

a distribuição, taxonomia e ecologia de espécies,

particularmente as endêmicas do Estado do Rio de Janeiro.

Inventários e esforços de pesquisa direcionados são

prioritários no caso de espécies sobre as quais praticamente

nada se conhece, como por exemplo Calyptura cristata,

que foi considerada extinta por mais de um século e

redescoberta por R. Parrini em 1996 (Sick, 1997).

Grande parte das espécies de aves endêmicas e

ameaçadas de extinção no Estado do Rio de Janeiro não

está suficientemente ou efetivamente protegida em UCs

de Proteção Integral (Figura 14.10), cuja criação é

necessária para proteger essas espécies, particularmente

as endêmicas do estado. No caso das restingas, recomenda-

se a criação de área para a proteção efetiva de Formicivora

littoralis. Sugere-se, para tanto, utilizar a restinga da

Massambaba como área-chave para criar e implementar

uma UC. No caso das Matas de Baixada, recomenda-se a

criação de UC de Proteção Integral ou incentivo à criação

de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs)

para a proteção de Formicivora erythronotos na região

próxima a Mambucaba e Ariró, que fazem parte da Região

Turística da Costa Verde. Para as Florestas de Neblina,

recomenda-se a transformação da Área de Proteção

Ambiental (APA) da Serra da Caledônia em UC de Proteção

Integral, visando preservar espécies restritas à Mata de

Neblina, que neste caso é de fácil acesso pelo homem.

Além da criação de UCs de Proteção Integral, outra ação

voltada a proteger espécies é ampliar áreas já constituídas

como UCs. Nesse sentido, a ampliação da área do Parque

Estadual dos Três Picos, de forma a incluir a região de

Santo Aleixo (Magé), é decisiva para a proteção de

Myrmotherula fluminensis.

Além da criação e ampliação das UCs, outra ação

importante é a ampliação de possibilidades de conexão

entre fragmentos. Isso é particularmente relevante no

entorno da Reserva Biológica União, onde a construção

de corredores permitiria a conectividade entre essa UC e a

APA de Macaé de Cima, a APA da Bacia do Rio São João/
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Mico-Leão-Dourado e o Parque Estadual dos Três Picos,

favorecendo a proteção não apenas do importante

conjunto das espécies endêmicas e ameaçadas de aves

que ali ocorrem, mas também de toda a biota associada.

Uma ação que deve ser conduzida simultaneamente

à produção de conhecimento, de forma a garantir a

efetividade da conservação, consiste em divulgar os

trabalhos de pesquisa, não apenas no meio acadêmico,

mas também junto à sociedade civil e aos responsáveis

pela tomada de decisões. Atividades de educação

ambiental são um exemplo de conscientização e de

divulgação e têm sido uma ferramenta efetiva para o

sucesso de programas de conservação (Nagagata, 2006).

Um exemplo de espécie de ave ameaçada que tem sido

objeto de investimento nessas atividades é Formicivora

littoralis, atualmente considerada animal símbolo da APA

de Massambaba (Vecchi; Alves, 2008) e que anteriormente

era praticamente desconhecida na região em que ocorre.
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ANEXO 14.1. AVES NOS REMANESCENTES FLORESTAIS DE MATA ATLÂNTICA E ECOSSISTEMAS ASSOCIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Anexo 14.1 
Espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção, com ocorrência no Estado do Rio de Janeiro, que serviram de base para a 
consulta. En: endêmica de Mata Atlântica (Bencke et al., 2006). Am: níveis de ameaça: RJ: regional (Alves et al., 2000); BR: 
nacional (Machado et al., 2005); GL: global (IUCN, 2007). Taxonomia segundo Sick (1997), exceto para Thamnophilus 
ambiguus. 
 

Status 
Famílias e espécies Nome vulgar 

En Am 

Tinamidae    

Tinamus solitarius (Vieillot, 1819) macuco x RJ 

Crypturellus variegatus (Gmelin, 1789) chororão  RJ 

Crypturellus noctivagus (Wied, 1820) jaó-do-sul x RJ, BR 

Procellariidae    

Pterodroma incerta (Schlegel, 1863) fura-buxo-de-capuz  BR, GL 

Macronectes giganteus (Gmelin, 1789) petrel gigante, pardelão-gigante  GL 

Procellaria aequinoctialis Linnaeus, 1758 pardela-preta, pretinha, patinha  BR, GL 

Anhingidae    

Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) anhinga, biguatinga  RJ 

Ardeidae    

Tigrisoma fasciatum (Such, 1825) socó-jararaca, socó-boi-escuro  RJ, BR 

Threskiornitidae    

Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758) guará  RJ 

Ciconiidae    

Ciconia maguari (Gmelin, 1789) cegonha  RJ 

Anatidae    

Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816) marreca-caneleira  RJ 

Cairina moschata (Linnaeus, 1758) pato-do-mato  RJ 

Sarkidiornis melanotos (Pennant, 1769) pato-de-crista  RJ 

Cathartidae    

Sarcorhamphus papa (Linnaeus, 1758) urubu-rei  RJ 

Accipitridae    

Accipiter poliogaster (Temminck, 1824) tamató-pintado  RJ 

Leucopternis lacernulata (Temminck, 1827) gavião-pombo-pequeno, gavião-pomba x RJ, BR, GL 

Leucopternis polionota (Kaup, 1847) gavião-pombo-grande x  

Busarellus nigricollis (Latham, 1790) gavião-belo  RJ 

Harpyhaliaetus coronatus (Vieillot, 1817) águia-cinzenta  BR, GL 

Spizaetus ornatus (Daudin, 1800) gavião-de-penacho  RJ 

Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816) gavião-pato  RJ 

Morphnus guianensis (Daudin, 1800) uiraçu-falso  RJ 

Harpia harpyja (Linnaeus, 1758) gavião-real, uiraçu-verdadeiro  RJ 

Falconidae    

Falco deiroleucus Temminck, 1829 falcão-de-peito-vermelho  RJ 

Cracidae    

Crax blumenbachii Spix, 1825 mutum-do-sudeste x RJ, BR, GL 

Pipile jacutinga Spix, 1825 jacutinga x RJ, BR, GL 

Phasianidae    

Odontophorus capueira Cory, 1915 uru-do-nordeste x  

Rallidae    

Aramides saracura (Spix, 1825) saracura-do-mato x  

Heliornis fulica (Boddaert, 1783) picaparra  RJ 

Laridae    

Larus maculipennis Lichtenstein, 1823 gaivota-maria-velha  RJ 
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Phaetusa simplex (Gmelin, 1789) trinta-réis-grande  RJ 

Columbidae    

Columba speciosa Gmelin, 1789 pomba-trocal  RJ 

Claravis godefrida (Temminck, 1811) pararu x RJ, BR, GL 

Psittacidae    

Ara ararauna (Linnaeus, 1758) canindé  RJ 

Ara chloropterus Gray, 1859 arara-vermelha-grande  RJ 

Aratinga auricapilla (Kuhl, 1820) jandaia-de-testa-vermelha  RJ 

Pyrrhura cruentata (Wied, 1820) fura-mato x RJ, BR, GL 

Pyrrhura leucotis (Kuhl, 1820) tiriba-de-orelha-branca x RJ, BR 

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1818) tiriba-de-testa-vermelha x  

Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) periquito-rico x  

Touit melanonota (Wied, 1820) apuim-de-cauda-vermelha x RJ, BR, GL 

Touit surda (Kuhl, 1820) apuim-de-cauda-amarela x RJ, GL 

Amazona vinacea (Kuhl, 1820) papagaio-de-peito-roxo x RJ, BR, GL 

Amazona farinosa (Bodaert, 1783) papagaio-moleiro  RJ 

Amazona rhodocorytha (Salvadori, 1890) chauá x RJ, BR, GL 

Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) cuiú-cuiú x  

Triclaria malachitacea (Spix, 1824) sabiá-cica x RJ 

Cuculidae    

Dromococcyx pavoninus Pelzeln, 1870 peixe-frito-pavonino  RJ 

Neomorphus geoffroyi Snethlage, 1927 jacu-estalo  RJ, BR 

Strigidae    

Strix hylophila Temminck, 1825 coruja-listrada x  

Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni e Bertoni, 1901) murucututu-de-barriga-amarela x  

Glaucidium minutissimum (Wied, 1821) caburé-miudinho x  

Otus atricapillus (Temminck, 1822) corujinha-sapo x  

Craprimulgidae    

Macropsalis creaga (=forcipata) (Bonaparte, 1850) bacurau-tesoura-grande x  

Nyctibiidae    

Nyctibius grandis (Gmelin, 1789) mãe-da-lua-gigante  RJ 

Trochilidae    

Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) rabo-branco-de-garganta-rajada x  

Phaethornis squalidus (Temminck, 1822) rabo-branco-miúdo x  

Phaethornis idaliae (Bourcier e Mulsant, 1856) besourinho x  

Melanotrochilus fuscus (Vieillot, 1817) beija-flor-preto-e-branco x  

Ramphodon naevius (Dumont, 1818) beija-flor-grande-do-mato x  

Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) tesoura-de-fronte-violeta x  

Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) papa-branco x  

Aphantochroa cirrhochloris (Vieillot, 1818) beija-flor-cinza x  

Stephanoxis lalandi (Veillot, 1818) beija-flor-de-topete x  

Clytolaema rubricauda (Boddaert, 1783) beija-flor-rubi, papo-de-fogo x  

Popelaria langsdorffi (Temminck, 1821) rabo-de-espinho  BR 

Trogonidae    

Trogon surrucura Vieillot 1817 surucuá-de-peito-azul x  

Momotidae    

Baryphtengus ruficapillus (Vieillot, 1818) juruva x  

Bucconidae    

Malacoptila striata (Spix, 1824) joão-barbudo x  
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Monasa morphoeus (Hahn e Kusher, 1823) bico-de-brasa-de-testa-branca  RJ 

Notharcus macrorhynchus (Gmelin, 1818) capitão-do-mato x  

Chelidoptera tenebrosa (Pallas, 1782) urubuzinho  RJ 

Galbulidae    

Jacamaralcyon tridactyla (Vieillot, 1817) cuitelão x RJ, GL 

Ramphastidae    

Pteroglossus aracari (Linnaeus, 1758) araçari-de-bico-branco  RJ 

Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 1823) araçari-poca x  

Baillonius bailloni (Vieillot, 1819) araçari-banana x  

Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde x  

Picidae    

Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818) benedito-de-testa-amarela x  

Veniliornis maculifrons (Spix, 1824) pica-pauzinho-de-testa-pintada x  

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) pica-pauzinho-verde-carijó x  

Piculus aurulentus (Temminck, 1823) pica-pau-dourado x  

Piculus chrysochlorus (= Piculus chrysochlorus polyzonus) 
(Valenciennes, 1826) pica-pau-dourado-escuro-do-sudeste  RJ, BR 

Campephilus robustus (Lichtenstein, 1819) pica-pau-rei x  

Formicariidae    

Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816) chocão-carijó x  

Mackenziana severa (Lichtenstein, 1823) borralhara x  

Mackenziana leachii (Such, 1825) borralhara-assobiadora x  

Thamnophilus ambiguus Swainson, 1825  choca-de-sooretama x  

Biatas nigropectus (Lafresnaye, 1850) papo-branco x BR, GL 

Dysithamnus stictothorax (Temminck, 1823) choquinha-de-peito-pintado x  

Dysithamnus xanthopterus (Burmeister, 1856) choquinha-de-asa-ferrugem x  

Dysithamnus plumbeus (Wied, 1831) choquinha-chumbo x RJ, GL 

Myrmotherula gularis (Spix, 1825) choquinha-da-garganta-pintada x  

Myrmotherula fluminensis Gonzaga, 1988 choquinha-fluminense x GL 

Myrmotherula unicolor (Ménétriés, 1835) choquinha-cinzenta x  

Myrmotherula minor Salvadori, 1864 choquinha-pequena x RJ, BR, GL 

Myrmotherula urosticta (Sclater, 1857) choquinha-de-rabo-cintado x RJ, BR, GL 

Formicivora littoralis Gonzaga e Pacheco, 1990 formigueiro-do-litoral x RJ, BR, GL 

Formicivora serrana  Hellmayr, 1929 formigueiro-da-serra x  

Formicivora erythronotos (Hartlaub, 1852) formigueiro-de-cabeça-negra x RJ, BR, GL 

Drymophila ferruginea (Temminck, 1822) trovoada x  

Drymophila rubricollis (Bertoni, 1901) trovoada-de-bertoni x  

Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906) choquinha-de-dorso-vermelho x  

Drymophila malura (Temminck, 1825) choquinha-carijó x  

Drymophila squamata (Lichtenstein, 1823) pintadinho x  

Drymophila genei (de Filippi, 1847) choquinha-da-serra x  

Terenura maculata (Wied, 1831) zidedê x  

Cercomacra brasiliana Hellmayr, 1905 chororó-cinzento x  

Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) papa-taoca-do-sul x  

Myrmeciza loricata (Lichtenstein, 1823) papa-formigas-de-grota x  

Chamaeza ruficauda (Cabanis e Heine, 1859) tovaca-de-rabo-vermelho x  

Chamaeza meruloides Vigors, 1825 tovaca-cantador x  

Hylopezus nattereri Pinto, 1973 pinto-do-mato x  

Rhynocryptidae    

Scytalopus indigoticus (Wied, 1831) macuquinho x  
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Scytalopus speluncae (Ménétriés, 1835) tapaculo-preto x  

Merulaxis ater Lesson, 1831 entufado x  

Psilorhamphus guttatus (Ménétriés, 1835) tapaculo-pintado x  

Conopophagidae    

Conopophaga melanops Pinto, 1954 chupa-dente-de-máscara x  

Conopophaga lineata (Cory, 1916) cuspidor-do-nordeste x  

Furnariidae    

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 pichororé x  

Leptasthenura setaria (Temminck, 1824) grimpeiro x  

Anabazenops fuscus (Vieillot, 1816) trepador-coleira x  

Philydor atricapillus (Wied, 1821) limpa-folha-coroado x  

Philydor lichtensteini Cabanis e Heine, 1859 limpa-folha-ocrácea x  

Automolus leucophtalmus (Wied, 1821) barranqueiro-de-olha-branco x  

Cichlocolaptes leucophrus (Jardine e Selby, 1830) trepador-sobrancelha x  

Sclerurus scansor (Ménétriés, 1835) vira-folhas x  

Sclerurus mexicanus Sclater, 1857 vira-folhas-de-peito-vermelho  RJ 

Cranioleuca pallida (Wied, 1831) arredio-pálido x  

Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823) limpa-folha-miúdo x  

Phacellodomus erythrophtalmus (Wied, 1820) joão-botina x  

Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885 trepadorzinho x  

Tripophaga macroura (Wied, 1821) rabo-amarelo x RJ, BR 

Dendrocolaptidae    

Xiphorhynchus picus (Gmelin, 1788) arapaçu-de-bico-branco  RJ 

Dendrocincla turdina (Lichtenstein, 1820) arapaçu-liso x  

Lepidocolaptes squamatus (Lichtenstein, 1822) arapaçu-escamado x  

Lepidocolaptes fuscus (Vieillot, 1818) arapaçu-rajado x  

Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 1822) arapaçu-de-bico-torto x  

Tyrannidae    

Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818) maria-preta-de-garganta-vermelha x  

Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823) tesoura-cinzenta x  

Attila rufus (Vieillot, 1819) capitão-de-saíra x  

Onychorhynchus swainsoni Sclater, 1862 maria-leque x RJ, GL 

Platyrinchus leucoryphus Weid, 1831 patinho-gigante x RJ, GL 

Rhynchocyclus olivaceus (Temminck, 1820) bico-chato-grande  RJ 

Todirostrum poliocephalum (Weid, 1831) teque-teque, ferreirinho x  

Hemitriccus orbitatus (Wied, 1831)  tiririzinho-do-mato x  

Hemitriccus furcatus (Lafresnaye, 1846) papa-moscas-estrela x GL 

Hemitriccus diops (Temminck, 1822) olho-falso x  

Hemitriccus nidipendulus (Wied, 1831)  tachuri-campainha x  

Hemitriccus obsoletus (Ribeiro, 1906) catraca x  

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) miudinho x  

Phylloscartes eximius (Temminck, 1822) barbudinho x  

Phylloscartes oustaleti (Sclater, 1887) papa-moscas-de-olheiras x RJ 

Phylloscartes difficilis (Ihering e Ihering, 1907) estalinho x  

Phylloscartes paulistus Ihering e Ihering, 1907 não-pode-parar x  

Phylloscartes sylviolus (Cabanis e Heine, 1859) papa-moscas x RJ 

Phyllomyias virescens (Temminck, 1824) poaieiro-verde x  

Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1861 poiaeiro-serrano x  

Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 abre-asa-de-cabeça-cinza x  
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Ornithion inerme Hartlaub, 1853 poaieiro-de-sobrancelha  RJ 

Pipridae    

Pipra rubrocapilla Temminck, 1821 cabeça-encarnada  RJ 

Pipra pipra (Linnaeus, 1758) cabeça-branca  RJ 

Ilicura militaris (Shaw e Nodder, 1808) tangarazinho x  

Chiroxiphia caudata (Shaw e Nodder, 1793) tangará, dançador x  

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) flautim x  

Neopelma aurifrons (Wied, 1831) fruxu-baiano x RJ, GL 

Neopelma chrysolophum Pinto, 1944 fruxu-do-carrasco x  

Cotingidae    

Laniisoma elegans (Thunberg, 1823) chibante x  

Tijuca atra Férussac, 1829 saudade, assobiador x  

Tijuca condita Snow, 1980 saudade-de-asa-cinza x BR, GL 

Calyptura cristata (Vieillot, 1818) tietê-de-coroa, anambé-mirim x BR, GL 

Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) pavão-do-mato x RJ 

Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) araponga, ferreiro x GL 

Carpornis cucullatus (Swainson, 1821) corocoxó x  

Carpornis melanocephalus (Wied, 1820) sabiá-pimenta x RJ, BR, GL 

Cotinga maculata (Muller, 1776) crejoá, cotinga-crejoá x RJ, BR, GL 

Lipaugus lanioides (Lesson, 1844) tropeiro-da-serra x RJ 

Piprites pileatus (Temminck, 1822) canaleirinho-de-chapéu-preto x RJ, BR, GL 

Iodopleura pipra (Lesson, 1831) anambezinho, anambé-de-crista x  

Xipholena atropurpurea (Wied, 1820) anambé-de-asa-branca x RJ, BR, GL 

Sylviinae    

Rhamphocaenus melanurus (Vieillot, 1819) bico-assovelado  RJ 

Polioptila lactea Sharpe, 1885 balança-rabo-leitoso x RJ 

Mimidae    

Mimus gilvus (Vieillot, 1808) sabiá-da-praia  RJ 

Vireonidae    

Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 verdinho-coroado x  

Parulinae    

Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) pula-pula-assobiador x  

Dendroica cerulea (Wilson, 1810) mariquita-azul  GL 

Thraupinae    

Orchesticus abeillei (Lesson, 1839) sanhaço-pardo x  

Dacnis nigripes Pelzeln, 1856 saí-de-pernas-pretas x  

Euphonia chalybea (Mikan, 1825) cais-cais x  

Euphonia pectoralis (Latham, 1801) ferro-velho x  

Tangara velia (Linnaeus, 1758) saíra-diamante  RJ 

Tangara mexicana (Linnaeus, 1766) cambada-de-chaves  RJ 

Tangara seledon (Müller, 1776) sete-cores x  

Tangara cyanocephala (Müller, 1776) soldadinho x  

Tangara desmaresti (Vieillot, 1819) saíra-lagarta x  

Tangara cyanoventris (Vieillot, 1819) douradinha x  

Tangara peruviana (Desmarest, 1806) saíra-sapucaia x GL 

Thraupis cyanoptera (Vieillot, 1817) sanhaço-de-encontro-azul x  

Thraupis ornata (Sparman, 1789) sanhaço-de-encontro-amarelo x  

Orthogonys chloricterus (Vieillot, 1819) catirumbava x  

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto x  

   CONTINUA

 207



ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ANEXO 14.1. 
. 

Status 
Famílias e espécies Nome vulgar 

En Am 

Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) tiê-sangue x  

Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818) saíra-da-mata x  

Schistochlamys melanopis (Latham, 1790) sanhaço-de-coleira  RJ 

Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844) cabecinha-castanha x  

Chlorophanes spiza (Linnaeus, 1758) saí-verde  RJ 

Emberizinae    

Sporophila frontalis (Verreaux, 1869) pichochó, chanchão x RJ, BR, GL 

Sporophila collaris (Boddaert, 1783) coleiro-do-brejo  RJ 

Sporophila falcirostris (Temminck, 1820) cigarra-verdadeira x RJ, BR, GL 

Haplospiza unicolor Cabanis, 1851 cigarra-bambu x  

Oryzoborus angolensis (Linnaeus, 1766) curió  RJ 

Oryzoborus maximiliani Cabanis, 1851 bicudo, bicudo-verdadeiro  RJ, BR 

Poospiza thoracica (Nordmann, 1835) peito-pinhão x  

Amaurospiza moesta (Hartlaub, 1853) negrinho-do-mato x RJ 

Cardinalinae    

Pitylus fuliginosus (Daudin, 1800) pimentão x  

Saltator maxillosus (Cabani, 1851) bico-grosso x  

Passerina brissoni (Lichtenstein, 1823) azulão  RJ 
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CAPÍTULO 15

MAMÍFEROS ENDÊMICOS E AMEAÇADOS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO: DIAGNÓSTICO E
ESTRATÉGIAS PARA A CONSERVAÇÃO 1515151515

1. DISTRIBUIÇÃO, OCORRÊNCIA,
ENDEMISMOS E ESPÉCIES AMEAÇADAS

As regiões do Estado do Rio de Janeiro com

maior grau de endemismo de mamíferos são

também as mais bem amostradas. São elas a Região

Urbano-Industrial, a Turística da Costa Verde, a

Industrial do Médio Paraíba (Maciço do Itatiaia) e a

Serrana de Economia Diversificada (Serra dos

Órgãos). (Figura 15.1).

Com exceção da Região Urbano-Industrial, estas

compreendem áreas serranas com maior

complexidade topográfica, em que estão

concentrados remanescentes florestais de maior

extensão (Figura 15.2). Tais características favorecem

a probabilidade de ali se encontrarem endemismos,

embora existam regiões com características

semelhantes sobre as quais ainda há lacunas de

informação, como vários municípios das regiões

Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana,

Turístico-Cultural do Médio Paraíba e Serrana de

Economia Agropecuária (Figura 15.1). Tais lacunas

fazem com que o grau de endemismo da maior

parte das regiões fluminenses ainda seja

subestimado ou mesmo desconhecido.

2. PROBLEMAS PARA A CONSERVAÇÃO DE
ESPÉCIES E DA DIVERSIDADE

Os problemas observados como ameaças à

conservação das espécies de mamíferos variam

consideravelmente, conforme a região do estado,

dependendo em grande parte da economia local.

No entanto, alguns tipos de ameaça, como a caça

e os incêndios florestais, são comuns a todos os

municípios e Unidades de Conservação.

A expansão da pecuária, particularmente na

Região Turístico-Cultural do Médio Paraíba (em

especial nos municípios de Valença e Vassouras),

na Região Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé

e Itabapoana e na Região de Petróleo e Gás

Natural (Figura 15.3), leva a duas graves

conseqüências: a derrubada, para expansão de

pastagens, dos poucos remanescentes florestais

ainda existentes e o incremento da disseminação

da raiva, devido a aumento na abundância do

morcego hematófago Desmodus rotundus.

209

BERGALLO, H.G.; ESBÉRARD, C.E.L.; GEISE, L.; GRELLE, C.E.V.; VIEIRA, M.V.; GONÇALVES, P.R.; PAGLIA, A. & ATTIAS, N. Mamíferos endêmicos e ameaçados do Estado do Rio de Janeiro: diagnóstico e estratégias para a
conservação. In: BERGALLO, H.G.; FIDALGO, E.C.C.; ROCHA, C.F.D.; UZÊDA, M.C.; COSTA, M.B.; ALVES, M.A.S.; VAN SLUYS, M.; SANTOS, M.A.; COSTA, T.C.C. & COZZOLINO, A.C.R. (Eds.). Estratégias e ações para.). Estratégias e ações para.). Estratégias e ações para.). Estratégias e ações para.). Estratégias e ações para
a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro.a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro.a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro.a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro.a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto Biomas, 2009. Cap 15, p. 209-219.



210

ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CAPÍTULO 15

Figura 15.2.
Remanescentes florestais, regiões fitogeográficas, cavernas e Unidades de Conservação no Estado do
Rio de Janeiro.

Figura 15.1.
Índice de ameaça e endemismo, por município, e localidades com registros de mamíferos endêmicos
e ameaçados no Estado do Rio de Janeiro. Os valores correspondem ao valor do índice de ameaça e
endemismo calculado para o município. (Ver detalhes sobre esse índice no Capítulo 9).
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Figura 15.3.
Atividade agropecuária e dinâmica do rebanho, por município, no Estado do Rio de Janeiro.

Os remanescentes florestais do Estado do Rio de

Janeiro, embora se apresentem em grande parte

pulverizados e sejam de pequeno porte — 76% têm área

inferior a 50 ha (Fidalgo et al., 2007) —, podem ter um

papel importante na manutenção de metapopulações

de algumas espécies de mamíferos e da biodiversidade

geral dessas áreas (Olifiers; Cerqueira, 2006; Pires et al.,

2002; Vieira et al. , 2003). A eliminação de tais

remanescentes poderá acarretar a extinção local ou

regional de espécies endêmicas e/ou ameaçadas que

têm ocorrência registrada nessas regiões (Figura 15.2),

como por exemplo a preguiça-de-coleira (Bradypus

torquatus) , o mico-leão-dourado (Leontopithecus

rosalia), o mono-carvoeiro (Brachyteles arachnoides) e

a onça-parda (Puma concolor).

O aumento da abundância do morcego

hematófago Desmodus rotundus está intimamente

relacionado à expansão da pecuária extensiva (Figura

15.3), já que o gado constitui presa fácil e abundante

para essa espécie (Gomes et al., 2007). Isso tem levado

a grande aumento dos casos de raiva em áreas rurais,

afetando não apenas populações silvestres de

mamíferos e aves, mas também populações humanas,

que ficam suscetíveis a ataques de morcegos.

Em áreas íngremes e encostas, observa-se a

expansão de cultivos. Na Região Agropecuária dos Rios

Pomba, Muriaé e Itabapoana, o plantio de eucalipto e de

café avança pelas encostas nas poucas áreas em que

ainda se encontram remanescentes florestais e terra preta.

Nessa região há relatos de ocorrência do sagüi-da-serra

(Callithrix aurita), que está ameaçado de extinção, e do

sauá (Callicebus nigrifrons), primata endêmico da Mata

Atlântica (Figura 15.5a). Já na Região Turística da Costa

Verde e na Região Serrana de Economia Diversificada, as

áreas florestadas e protegidas estão sendo derrubadas

para cultivos de banana, hortaliças e frutas,

respectivamente. Essas áreas possuem grande quantidade

de espécies endêmicas e ameaçadas.

As áreas íngremes também estão sendo atingidas

nos grandes centros localizados nas regiões Urbano-

Industrial e Serrana de Economia Diversificada, com

ocupação irregular de encostas, seja por favelização ou

por condomínios. A expansão de áreas urbanas de forma

desorganizada também é observada na Região de Petróleo
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e Gás Natural, devido ao crescimento econômico da

indústria petrolífera, e na Região Turística dos Lagos

Fluminenses, devido à atividade turística conduzida sem

planejamento, ameaçando espécies restritas à planície

costeira (Figura 15.4), como o rato-de-espinho (Trinomys

eliasi) e o mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia).

A especulação imobiliária ameaça também as

Unidades de Conservação, devido à criação de

loteamentos e invasões em todas as regiões litorâneas

(Região de Petróleo e Gás Natural, Região Turística dos

Lagos Fluminenses, Região Urbano-Industrial e Região

Turística da Costa Verde).

A indústria do cimento, instalada na região de

cavernas no limite entre as regiões Agropecuária dos

Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana e Serrana de

Economia Agropecuária, impõe ameaça à fauna

cavernícola, só encontrada nessas regiões fluminenses.

Nessas regiões, as cavernas já geoespacializadas pelo

Centro de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas

(CECAV), do Ministério do Meio Ambiente, localizam-se

Figura 15.4.
Remanescentes florestais, Unidades de Conservação, estradas pavimentadas, dutos, oleodutos, cavernas
e manchas urbanas, com localidades de registros de mamíferos endêmicos e ameaçados no Estado do
Rio de Janeiro.

nos municípios de Itaocara e Cantagalo (Figura 15.4),

embora também haja outras em São Sebastião do Alto

e em Cambuci. As cavernas são usadas por uma parcela

considerável das espécies de morcegos, várias das quais

dependem diretamente desses ambientes (Trajano,

1985). Poucas amostragens de morcegos cavernícolas

do Estado do Rio de Janeiro estão disponíveis, mas até

11 espécies já chegaram a ser registradas em uma

única caverna (Esbérard et al . , 2005). Estudos

empreendidos em outras regiões do Brasil revelam

elevada riqueza de espécies de morcegos em todo o

veio calcário (e.g. Trajano, 1985; Bredt et al., 1999;

Esbérard et al., 2005).

Incêndios florestais têm ocorrido com freqüência

em Unidades de Conservação (ver Capítulo 6). Esses

incêndios, geralmente criminosos, são ateados para

ampliar áreas de pastagem no entorno de áreas

protegidas, permitindo a invasão pelo gado. Espécies

restritas aos campos de altitude dos parques nacionais

do Itatiaia e da Serra dos Órgãos (por exemplo, Akodon
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paranaensis, Brucepattersonius griserufescens, Delomys

collinus e Juliomys rimofrons), provavelmente são

vítimas freqüentes de tais eventos. Tais espécies já

habitam uma paisagem naturalmente fragmentada (os

altiplanos e cumes de serras) e qualquer impacto sobre

seus hábitats originais é amplificado pela baixa

conectividade destes e pelo pequeno tamanho de suas

populações. O mesmo ocorre na planície costeira, por

exemplo na Reserva Biológica de Poço das Antas,

ameaçando as populações de mico-leão-dourado.

Os dutos de petróleo e gás que cruzam quase todas

as regiões do estado (excetuando-se as regiões Serrana

de Economia Diversificada, Serrana de Economia

Agropecuária e Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e

Itabapoana), criam um perigo potencial de acidentes

(vazamentos e incêndios) em áreas de remanescentes

Figura 15.5.
(a) Callicebus nigrifrons, espécie ameaçada e endêmica da Mata Atlântica; (b) Euryoryzomys russatus, espécie endêmica da
Mata Atlântica; (c) Tamandua tetradactyla, espécie-bandeira; (d) Sotalia guianensis, espécie bioindicadora.

C D

A B

Foto: P.R. Gonçalves Foto: H.G. Bergallo

Foto: F.S. Pessoa

Foto: A.F. Azevedo

florestais (Figura 15.4). Algumas estradas também cortam

Unidades de Conservação, permitindo que espécies

exóticas alcancem o interior dos remanescentes, alterando

seu microclima interno e potencialmente criando efeitos

semelhantes a “efeitos de borda” no interior dessas áreas.

As estradas podem também causar atropelamentos de

várias espécies que tentam cruzar a pista, particularmente

no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, mas também

em outras áreas, como a Reserva Biológica União (Figura

15.4).

Espécies associadas a cursos d’água, como a

lontra (Lontra longicaudis) e a cuíca-d’água (Chironectes

minimus), são afetadas pela alteração das condições

originais de rios e bacias, em decorrência de poluição,

assoreamento, retificação e desmatamento ao longo

das margens.
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Há também espécies de mamíferos ameaçadas pela

introdução de espécies exóticas invasoras, incluindo

animais domésticos, que podem ter grande impacto sobre

populações silvestres. Mamíferos oriundos de outras partes

do Brasil, como os sagüis Callithrix penicillata e C. jacchus

(Figura 15.6a), já ocorrem em quase todo o estado e em

simpatria com o sagüi-da-serra (C. aurita) e o mico-leão-

dourado (Leontopithecus rosalia), nativos e ameaçados

de extinção. Tais espécies de outra proveniência ameaçam

espécies nativas por competirem por recursos semelhantes

e por trocarem parasitas entre si (Ruiz-Miranda et al., 2000,

2006), além de poderem hibridizar-se, o que traz riscos à

conservação do patrimônio genético das espécies nativas.

Há relatos de hibridação entre C. aurita e C. penicillata

nos estados de São Paulo (Mendes, 1997), Minas Gerais

(Stallings; Robinson, 1991) e Rio de Janeiro (Pereira, 2006).

Impacto de outro tipo foi o trazido pela galinha-

d’angola, introduzida nas ilhas da Baía de Angra dos Reis

para reduzir a abundância de cobras. Essa ave é presa do

morcego-vampiro (Desmodus rotundus), cuja abundância

conseqüentemente aumentou, sendo que tal morcego

pode estar disseminando a raiva em animais silvestres (C.

Esbérard, dados não publicados). A presença de D. rotundus

é de grande relevância tanto em nível epidemiológico

quanto de conservação, pois um aumento em sua

densidade local pode resultar no desaparecimento de

outras espécies de mamíferos que venha a ter como presas.

As abundâncias das populações silvestres de

mamíferos vêm sendo reduzidas pela caça esportiva e

principalmente pela caça comercial, tanto em Unidades

de Conservação quanto em fragmentos florestais em

praticamente todos os municípios fluminenses. As espécies

mais caçadas são a paca (Cuniculus paca), a cutia

(Dasyprocta leporina) , o tatu-galinha (Dasypus

novemcinctus) (Figura 15.6b), o tatu-peba (Euphractus

sexcinctus), o cateto (Tayassu pecari) e o queixada (Pecari

tajacu).

3. PROCESSOS ECOLÓGICOS CONSERVAÇÃO
DE MAMÍFEROS

A fragmentação e a perda de hábitats são hoje as

maiores ameaças à diversidade biológica (e.g. Soulé, 1986;

Figura 15.6.
Exemplos de ameaça a espécies de mamíferos no Estado do
Rio de Janeiro: (a) presença de espécie exótica invasora
(Callithrix jacchus); (b) caça (carcaça de tatu-galinha, Dasypus
novemcinctus).

Foto: H.G. Bergallo

Foto: H.G. Bergallo

Fahrig, 2003). Os principais efeitos da fragmentação são o

aumento do efeito de borda e a redução e isolamento dos

remanescentes florestais. A fragmentação tem efeito

profundo na fauna, uma vez que os fragmentos não

constituem pequenas réplicas completas do hábitat original

(Pires et al., 2006). Como exemplo, o roedor Euryoryzomys

russatus (Figura 15.5b), que ocorre em áreas de mata

contínua na base da Serra dos Órgãos, não foi capturado

em nenhum dos 11 fragmentos estudados na mesma

região (Olifiers, 2002).
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O isolamento de áreas, seja decorrente da

implementação de rodovias, da expansão de centros

urbanos ou do uso agropastoril, pode levar populações

animais a extinções locais, especialmente se não houver

conectividade entre os fragmentos. O estudo

desenvolvido por Kierulff (1993) com o mico-leão-

dourado (Leontopithecus rosalia) na Reserva Biológica

de Poço das Antas apontou a inviabilidade das

populações dessa espécie nos fragmentos menores, o

que levou à ação de translocação desses animais para

outras áreas (Paglia et al., 2006).

A conversão da paisagem de áreas florestais para

áreas abertas tem levado à expansão da distribuição

de espécies de áreas abertas, como é o caso do lobo-

guará (Chrysocyon brachyurus). Outrora registrada

apenas no Maciço do Itatiaia (Miranda-Ribeiro, 1905;

Ávila-Pires; Gouvêa, 1977; Geise et al., 2004), a espécie

pode agora ser observada em outras regiões do estado,

como os municípios de Valença (o zoológico do Rio de

Janeiro recebeu em 1988 uma ninhada de três filhotes;

C. Esbérard, comunicação pessoal) e Barra do Piraí, na

Serra da Concórdia (H.G. Bergallo, observação pessoal).

Em decorrência do tamanho reduzido dos

fragmentos e devido à caça, uma parte da mastofauna

é eliminada, afetando a síndrome de dispersão de

sementes e possivelmente a composição de espécies

remanescentes. Roedores de médio porte, como a paca

(Cuniculus paca) e a cutia (espécies do gênero

Dasyprocta), são freqüentemente apontados como os

únicos dispersores de frutos duros como os do jatobá

(Hymenaea courbaril) (Guimarães et al., 2005) e os de

palmeiras (Galetti et al., 2006). Além de serem capazes

de abrir tais frutos e retirar-lhes as sementes, muitas

destas são enterradas, o que favorece sua germinação

e aumenta a viabilidade populacional dessas espécies

vegetais (Galetti et al., 2006). Além disso, a perda de

predadores de topo da teia alimentar pode resultar em

aumento da abundância de predadores e onívoros de

médio porte, como o gambá-de-orelha-preta (Didelphis

aurita) (Fonseca; Robinson, 1990). O empobrecimento

de espécies de pequenos mamíferos está associado ao

aumento na abundância desse gambá (Moura, 2004),

fenômeno conhecido como “liberação do mesopredador”

(Litvaitis; Villafuerte, 1996; Palomares et al., 1996).

Sabe-se que a perda de hábitats é hoje a principal

causa das extinções. No entanto, projeta-se que no

futuro próximo os danos causados por invasões de

espécies exóticas superarão a perda de hábitats como

causa principal da desintegração ecológica global

(Chapin et al., 2000; Vitousek et al., 1997). A presença

de espécies invasoras em Unidades de Conservação,

como os sagüis Callithrix jacchus e C. penicillata, pode

trazer sérios riscos a espécies nativas e ameaçadas de

extinção como o sagüi-da-serra (C. aurita) e o mico-

leão-dourado (Leontopithecus rosalia). Além de

competirem por espaço e frutos, os micos-leões-

dourados hoje apresentam parasitas antes raros ou não-

ocorrentes, mas comuns em sagüis (Ruiz-Miranda et

al., 2006; Sales et al., 2005).

O aquecimento global é hoje um desafio para a

conservação. Com a elevação do nível do mar é possível

prever que a fauna de restinga será amplamente

afetada pela redução ou mesmo eliminação de algumas

de suas áreas. Espécies como o rato-de-espinho

(Trinomys eliasi), registrado apenas nas restingas de

Maricá e de Jurubatiba, na Reserva Biológica de Poço

das Antas (Bergallo et al., 2004; Cerqueira et al., 1990;

Rocha et al., 2003) e na Mata do Carvão, no município

de São Francisco de Itabapoana, poderão ter suas

populações afetadas. Segundo Brito e Figueiredo (2003),

as populações de T. eliasi em Maricá são pequenas e

já se encontram sob forte pressão antrópica, uma vez

que a área tem sido alvo de grande especulação

imobiliária.

Outras espécies também sensíveis ao aumento

da temperatura decorrente do aquecimento global são

as de pequenos mamíferos restritos a florestas alti-

montanas e campos de altitude das serras da

Mantiqueira, dos Órgãos e do Desengano, tais como

Delomys coll inus ,  Delomys dorsalis ,  Juliomys

rymophrons, Akodon paranaensis e Brucepattersonius

griserufescens. Em um estudo baseado em dados sobre

mamíferos das montanhas norte-americanas, McDonald

e Brown (1992) estimam uma perda de 9% a 65% das

espécies altimontanas a cada incremento de 3o C na

temperatura global. Somada aos incêndios que
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ameaçam constantemente os ecossistemas

altimontanos fluminenses, a tendência global de

aumento da temperatura pode extirpar completamente

a mastofauna exclusiva das regiões serranas.

4. ESPÉCIES ESTRATÉGICAS PARA
DIRECIONAR AÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Algumas espécies, por serem muito populares,

podem ser utilizadas como espécies-bandeira,

prestando-se com isso a um importante papel na

educação ambiental e, conseqüentemente, para a

conservação. Além destas, há as espécies guarda-chuva,

cuja conservação promove a conservação conjunta de

outras espécies, e também as espécies bioindicadoras,

que são úteis para indicar a qualidade do ambiente.

Algumas espécies de mamíferos podem ser

utilizadas para esses fins. O mico-leão-dourado é, sem

dúvida, a espécie de mamífero de maior carisma no

Estado do Rio de Janeiro, não apenas por sua aparência

tão peculiar, mas também pelo fato de estar restrita ao

estado. Os esforços para preservar o hábitat dessa

espécie acabaram, de fato, por beneficiar outras (como

a preguiça-de-coleira, Bradypus torquatus) que também

ocorrem em áreas de baixada (Mata Paludosa). O mico-

leão-dourado deve continuar sendo uma espécie-

bandeira para as regiões em que ocorre (Turística dos

Lagos Fluminenses, Urbano-Industrial e de Petróleo e

Gás Natural).

O tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) tem

ampla distribuição na América do Sul (Figura 15.5c).

Assim como os outros membros da família

Myrmecophagidae, possui características peculiares,

como a falta de dentes e o focinho alongado e tubular,

com língua longa e extensível adaptada à captura de

formigas, cupins e abelhas (Medri et al., 2006). Essa

espécie, conhecida também como tamanduá-de-colete,

pode ser proveitosamente adotada como espécie-

bandeira para a Região Industrial do Médio Paraíba.

Os grandes remanescentes florestais das regiões

Sul-Fluminense e Serrana Central (sensu Rocha et al.,

2003) ainda abrigam populações de mono-carvoeiro,

ou muriqui (Brachyteles arachnoides), o maior primata

neotropical, ameaçado de extinção principalmente pela

destruição de hábitat e pela caça (Bicca-Marques et

al. , 2006). A espécie ocorre em mata primária e

secundária, porém em áreas pouco fragmentadas,

podendo ser usada como espécie-bandeira e bioindi-

cadora das regiões Turística da Costa Verde, Turístico-

Cultural do Médio Paraíba e Serrana de Economia

Diversificada. Um estudo de viabilidade populacional

com uma espécie do mesmo gênero (B. hypoxanthus)

revelou serem necessários 11 500 ha para manter as

populações da espécie (Brito; Grelle, 2006).

O sagüi-da-serra-escuro (Callithrix aurita) tem

distribuição restrita à Mata Atlântica nos estados do

Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. As principais

ameaças à espécie são hoje a destruição do hábitat e

a presença de espécies exóticas invasoras do mesmo

gênero (por exemplo, Parque Nacional da Serra dos

Órgãos). Callithrix aurita tem ocorrência comprovada

nas regiões Serrana de Economia Diversificada, Serrana

de Economia Agropecuária e Agropecuária dos Rios

Pomba, Muriaé e Itabapoana, podendo ser utilizada

como espécie-bandeira.

Apesar do alto grau de poluição, grupos de botos

da espécie Sotalia guianensis (Figura 15.5d) podem

ser observados na Baía de Guanabara, principalmente

no canal central e no fundo da baía (Azevedo et al.,

2007). A espécie ocupa uma área de 136,9 km2, que

perfaz 42% da superfície total da Baía de Guanabara

(Azevedo et al. , 2007), e alimenta-se de peixes,

crustáceos e cefalópodes (Borobia; Barros, 1989). Sua

ocorrência está associada à distribuição dos

manguezais (Carvalho, 1963). A International Union

for the Conservation of Nature (IUCN) lista a espécie

como insuficientemente conhecida, embora saibamos

que é vulnerável aos efeitos de atividades humanas,

tal como perda de hábitat , poluição química,

perturbação sonora e capturas acidentais em atividades

de pesca (Reeves et al., 2003). Por ser uma espécie que

depende dos recursos provenientes dos manguezais,

esse boto deve ser considerado como espécie-bandeira

e bioindicadora da Região Urbano-Industrial do Rio de

Janeiro.
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5. AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DE
MAMÍFEROS

Uma das maiores ameaças à conservação de

espécies é o desconhecimento de sua distribuição

geográfica e de suas densidades. Embora o Estado do

Rio de Janeiro conte com um dos maiores quadros de

pesquisadores atuando com mamíferos no Brasil,

diversas localidades fluminenses sequer foram

inventariadas (Figura 15.1). De forma geral, há lacunas

de informação em todas as áreas do estado, mesmo as

mais amostradas. Em termos relativos, são três as regiões

com maiores lacunas: Região Turístico-Cultural do Médio

Paraíba, Região Serrana de Economia Agropecuária e

Região Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e

Itabapoana.

Em algumas das áreas mais amostradas, os proce-

dimentos de amostragem foram muito concentrados e

desiguais. É o que ocorreu, por exemplo, no Maciço do

Itatiaia (Região Industrial do Médio Paraíba) e na Serra

dos Órgãos (Região Serrana de Economia Diversificada).

As agências de fomento devem investir em pesquisas

que aumentem o conhecimento sobre a fauna

fluminense e sua distribuição. Mesmo em regiões mais

bem amostradas, o esforço renovado de levantamentos

nos últimos dez anos ainda vem revelando novas

espécies de mamíferos (e.g. Oliveira; Bonvicino, 2002) e

redescobrindo espécies raras que não eram registradas

havia quase um século, como é o caso do rato-

ferrugíneo (Phaenomys ferrugineus) e do rato arborícola

(Rhagomys rufescens) (Vaz, 2000; Pinheiro et al., 2004).

Nesses resultados não só transparece a condição ainda

incompleta do conhecimento sobre a diversidade real

de mamíferos no Estado do Rio de Janeiro, mas reforça-

se a necessidade de inventários mastofaunísticos

contínuos. Inventários contínuos permitirão também

monitorar a biodiversidade — a única forma de avaliar

o impacto de atividades humanas e determinar as

melhores formas de mitigá-las.

Algumas ações de conservação de mamíferos

dependem da criação de Unidades de Conservação e

estímulo à criação de Reservas Particulares do

Patrimônio Natural (RPPNs) na Região Industrial do

Médio Paraíba (onde inexistem Unidades de

Conservação), em áreas de Floresta Semidecidual (tais

como a Região Turístico-Cultural do Médio Paraíba, a

Serrana de Economia Agropecuária e a Agropecuária

dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana) e em

remanescentes florestais de Mata Paludosa na Região

Turística dos Lagos Fluminenses (Figura 15.2). As

cavernas e a vegetação de entorno também merecem

proteção, em especial na Região Serrana de Economia

Diversificada e na Região Agropecuária dos Rios Pomba,

Muriaé e Itabapoana, nas quais há veios calcários

(Figura 15.2).

Em muitas dessas áreas, as RPPNs seriam a

solução para a conservação de remanescentes florestais,

embora falte estímulo para que os proprietários

transformem suas terras em reservas desse tipo.

Os órgãos ambientais precisam criar mecanismos

que garantam a proteção das Unidades de

Conservação, incluindo a delimitação efetiva destas e

a solução de problemas fundiários. A falta de

fiscalização das Unidades de Conservação, por exemplo,

afeta diretamente os mamíferos, que junto com as aves

são as espécies mais caçadas, seja por sua carne, pele

ou valor de venda no comércio. Quanto aos aspectos

culturais da caça e o impacto dessa atividade, faltam

estudos que permitam subsidiar medidas de

conservação. Embora a prática da caça se deva em

parte a aspectos culturais, na maioria das vezes decorre

da impunidade às transgressões à lei ou da falta de

conhecimento da legislação pelas populações e

proprietários.

Além de um planejamento urbano com inclusão

de áreas verdes, a Região Urbano-Industrial requer que

se implemente a conexão entre os remanescentes

florestais através de corredores, bem como o

reflorestamento de encostas e mangues, além da

recuperação de corpos d’água degradados. A pressão

do crescimento urbano é grande em algumas regiões,

e a falta de planejamento inviabiliza a implantação de

ações efetivas para a conservação. Parte da dificuldade

de incorporação do planejamento urbano nas gestões

municipais e estaduais se deve a interesses econômicos

e políticos de curto prazo.
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O controle e a erradicação de espécies exóticas em

todo o estado são absolutamente cruciais, especialmente

para a preservação das espécies de primatas ameaçadas,

como Leontopithecus rosalia e Callithrix aurita. O Estado

do Rio de Janeiro necessita de um mapeamento das

espécies exóticas invasoras e uma legislação efetiva que

coíba sua introdução. Além disso, torna-se necessário que

os órgãos de financiamento e do meio ambiente apóiem

medidas de controle e erradicação de tais espécies. O

mapeamento, o controle e a erradicação não serão, porém,

efetivos se a população não estiver informada sobre os

problemas que vêm sendo gerados e não participar

ativamente para controlar a entrada de espécies exóticas

invasoras e erradicá-las. A educação ambiental é um

importante passo nesse processo.

Por fim, cabe apontar que a expansão das atividades

agropecuárias segundo os moldes atuais — de forma

extensiva sem manejo adequado — pode levar não somente

à morte de animais silvestres, mas também à expansão

da raiva, com sua chegada por via terrestre aos centros

urbanos. Dentro desse quadro, a vacinação do gado

configura-se como medida imprescindível.
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CAPÍTULO 16

CONSERVAÇÃO DA FLORA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO: ATÉ ONDE A CIÊNCIA
PODE AJUDAR? 1616161616

Buscando prioridades e estratégias de

conservação da flora

Estabelecer prioridades de conservação é tarefa

necessária, e por vezes até urgente, diante da alta

velocidade de degradação dos recursos naturais. No

entanto, conservar um dado hábitat ou uma dada

espécie normalmente implica dispêndio de recursos

(Balmford; Whitten, 2003), o que torna tal prática

muitas vezes inviável para o tomador de decisão ou

o político (Kareiva; Levin, 2003). Acrescente-se a isso

o fato de que em geral — apesar de alguns exemplos

contrários (e.g., Balmford et al., 2002) — a prática da

conservação não traz retornos financeiros ou políticos

visíveis e/ou imediatos. Assim, diversas agências e

entidades internacionais e nacionais têm buscado

estabelecer critérios objetivos para a definição de

tais prioridades.

Talvez pela complexidade do objeto de trabalho

das ciências relacionadas à biodiversidade, os

diversos critérios para estabelecimento de prioridades

para conservação não são livres de críticas (Scarano,

2002, 2006, 2007; Smith et al., 2001). Entretanto,

parece haver algum consenso quanto a certos

parâmetros gerais que merecem consideração. Estes

podem ser agrupados em três grandes categorias

referentes (1) às espécies (por exemplo, diversidade

de espécies, raridade, grau de endemismo,

diversidade genética), (2) aos sistemas ecológicos

nos quais as espécies estão inseridas e às interações

das espécies com o meio (por exemplo, unicidade

de hábitat, formação relictual ou não-relictual,

provisão de serviços para os ecossistemas, grau de

degradação, formação geológica) e (3) ao cenário

socioeconômico e humano no qual o sistema

ecológico em questão está inserido (por exemplo,

pressões antrópicas, modelo de crescimento

econômico).
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Este volume representa um esforço no sentido de

apontar prioridades e estratégias de conservação para a

Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro, em seu sentido

mais amplo, ou seja, abrangendo não somente a floresta

pluvial tropical, que é a fisionomia característica desse

bioma, mas também as fisionomias (florestais ou não)

que se situam em sua periferia, que incluem as restingas,

as florestas estacionais, os campos de altitude e os

inselbergs (sendo que os manguezais são tratados no

Capítulo 8). Em suma, propõe-se que a cobertura vegetal

do Estado do Rio de Janeiro seja considerada integralmente

como de Mata Atlântica sensu lato, o que está em

harmonia com o proposto por Rizzini (1979) e com o

adotado em outros estudos recentes (Scarano, 2002; Costa

et al., 2005). Isso contrasta com o emprego mais

exclusivamente florestal do termo, comum na literatura

(Morellato; Haddad, 2000; Oliveira-Filho; Fontes, 2000). Tal

diferença se torna mais do que meramente semântica ou

de escolha de critério biogeográfico quando se considera,

por exemplo, que a definição da Mata Atlântica como um

dos 34 hotspots de biodiversidade do planeta se restringe

às formações florestais (Myers et al., 2000; Mittermeier et

al., 2005). As fortes relações históricas, florísticas e

fitogeográficas entre a formação florestal core e as

formações periféricas, em que pesem as peculiaridades

florísticas dos campos de altitude (Martinelli, 1989; Freitas;

Sazima, 2006), evidenciam que o tratamento da Mata

Atlântica em seu sentido mais amplo é o mais coerente

no que diz respeito à conservação desse bioma (Scarano,

2002). Como exemplo, a guilda de espécies ornitófilas em

campos de altitude não seria suficiente para suportar as

populações de beija-flores o ano todo (Freitas; Sazima,

2006). Particularmente, o beija-flor de topete-verde

(Stephanoxis lalandi) é restrito a altitudes mais elevadas

(acima de cerca de 1 200 m) e, portanto, qualquer estratégia

de conservação dessa espécie que considere seu nicho

alimentar deve ter como base o mosaico formado pelos

campos de altitude e florestas alto-montanas.

Este capítulo enfoca a flora e as vegetações que

compõem o bioma Mata Atlântica no Estado do Rio de

Janeiro. Infelizmente, embora o estado possua algumas

das instituições de pesquisa botânica mais antigas do

país, ainda não se dispõe de uma lista de espécies e uma

razoável estimativa da quantidade destas. Para o Brasil,

Lewinsohn e Prado (2002) apresentaram as estimativas

mais recentes do número de espécies angiospermas

conhecidas (40 a 45 mil). Já no caso do Rio de Janeiro, os

dados mais recentes do Checklist da Flora do Estado,

iniciado pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do

Rio de Janeiro (disponível em http://www.jbrj.gov.br/

pesquisa/div_tax/acessobd.php), indicam para os grupos

taxonômicos já revisados 2 893 táxons em 152 famílias,

sendo 1 261 fanerógamos em 27 famílias e 1 632

criptógamos em 115 famílias. O fato de Wanderley et al.

(2007) haverem recentemente estimado a existência de

7 500 espécies de fanerógamos para a flora do Estado de

São Paulo sugere que os números acima sejam certamente

uma subestimativa do que ainda existe em termos de

espécies vegetais no Estado do Rio de Janeiro.

O objetivo deste capítulo, assim como o de outros

estudos deste volume, foi o de gerar respostas para as

seguintes perguntas: (a) Que áreas do estado concentram

endemismos, raridades ou espécies ameaçadas de

extinção? (b) Quais são os principais problemas que

ameaçam a conservação de espécies da flora e formações

vegetais ou que podem dificultar a implantação de ações

efetivas para tal? (c) Que áreas do estado carecem de

informações científicas relevantes sobre sua flora e

formações vegetais? (d) Quais são os processos ecológicos

relevantes para a conservação de espécies e formações

vegetais? (e) Que ações se propõem para a conservação

de espécies e formações vegetais? (f) Que espécies do

grupo são estratégicas para direcionar ações de

conservação? (g) Quais são as informações disponíveis

sobre os possíveis efeitos das mudanças globais sobre

espécies de plantas e vegetações e como podem estas ser

utilizadas na mitigação dessas mudanças e adaptação a

elas?

Metodologia: premissas, ferramentas e
critérios

Como apresentado no Capítulo 1, sobre as

metodologias de análise do projeto, a principal

ferramenta de análise empregada neste estudo foi o

programa ArcGis, que permitiu a confecção dos mapas
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de ocorrência geográfica de espécies endêmicas e

ameaçadas de três grupos: briófitas, bromélias e

leguminosas (fabáceas) arbóreas. As razões para a

escolha desses três grupos de plantas foram as

seguintes: (1) Esses são os três grupos mais

detalhadamente estudados sob esse ponto de vista e,

portanto, para eles dispõe-se de bases de dados

organizadas e operacionalizáveis (e.g., Lima, 2004; Costa

et al., 2005; Martinelli et al., 2008; JBRJ, [s.d.]a, disponível

em www.jbrj.gov.br/jabot; JBRJ, [s.d.]b, disponível em

www.jbrj.gov.br/pesquisa/div_tax/briofitas; JBRJ, [s.d.]c,

disponível em www.jbrj.gov.br/jabot/formularios/

projeto_brom_ma.php). (2) Felizmente, estes três grupos

são filogeneticamente e ecologicamente muito distantes

uns dos outros, o que reduz a possibilidade de

redundância entre eles. (3) Informações qualificadas

sobre outros grupos de plantas e/ou vegetações não

estão disponíveis no momento. Se por um lado tais

características nos levaram a examinar cada um desses

grupos individualmente, por outro nos permitiram

avaliar até que ponto os padrões se repetem ou diferem

em grupos tão distintos. Com base nesses dados, foi

possível detectar quais são as formações vegetais e

regiões geoeconômicas fluminenses mais ameaçadas

e quais são as menos estudadas.

Uma importante premissa metodológica deste

estudo é que espécies endêmicas e/ou ameaçadas são

boas indicadoras de áreas prioritárias, permitindo por

isso a elaboração de boas estratégias de conservação.

Embora essa premissa receba algumas críticas e

restrições na literatura (e que serão discutidas mais

adiante), ela encontra importante eco em várias

iniciativas nacionais e internacionais, como a da

International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Assim, utilizamos os critérios da IUCN para classificação

do estágio de conservação de espécies como base para

a qualificação aqui realizada, exceto para as

leguminosas, em que utilizamos os critérios do Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (IBAMA, 1992). Dessa forma, as espécies

receberam pontuações da seguinte maneira: espécie

endêmica de Mata Atlântica: 1 ponto; endêmica do

Estado do Rio de Janeiro: 2 pontos; endêmica de um a

dois municípios fluminenses: 3 pontos; espécie

vulnerável: 4 pontos; espécie em perigo: 5 pontos;

espécie criticamente em perigo: 6 pontos; espécie

considerada extinta: 7 pontos. Os somatórios por

município permitiram uma avaliação do grau de

endemismo e ameaça por região estadual. A pontuação

zero indica municípios ou regiões com carência de

informação ou ausência de estudos. A lista de espécies

com suas respectivas pontuações se encontra ao final

deste capítulo na Tabela 16.1.

Distribuição, ocorrência, endemismos e

espécies ameaçadas

Inicialmente, convém esclarecer que aquilo aqui

tratado como endemismo combina indistintamente os

endemismos advindos de razões ecológico-evolutivas

e aqueles decorrentes da ação do homem, ou seja, os

neo-endemismos. Ao menos em princípio, para os fins

práticos de conservação a distinção entre ambos nos

pareceu desnecessária, além de por vezes ser impossível

de realizar.

O mapa apresentado na Figura 16.1 indica o seguinte

padrão geral: as zonas de altitude elevada e o trecho ao

nível do mar que se estende de Cabo Frio ao norte

fluminense são as áreas com maior concentração de

endemismos e espécies ameaçadas ou vulneráveis. Por

exemplo, para o grupo das bromélias, bem como para as

briófitas, há um claro gradiente altitudinal na distribuição

de endemismos. Além de as regiões do Maciço do Itatiaia

e da Serra dos Órgãos serem óbvios abrigos de muitas

dessas espécies, destacam-se também a Reserva Biológica

Tinguá e os parques estaduais dos Três Picos e do

Desengano. Já no caso das leguminosas arbóreas, o

endemismo em florestas montanas está relacionado em

parte com um baixo esforço de coleta, embora a Serra dos

Órgãos e Maciço da Tijuca sejam exceções a esse respeito.

No caso deste último grupo, a planície costeira na região

de Cabo Frio–Búzios e o norte fluminense concentram

endemismos e disjunções geográficas, além de

constituírem o limite sul de ocorrência de várias espécies

amplamente distribuídas nas florestas costeiras sobre as

formações terciárias (tabuleiros).
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Problemas para a conservação de espécies e da

diversidade

Dado o longo e intenso histórico de uso de

recursos naturais no estado, o atual perfil de

conservação está vinculado ao que de fato permaneceu.

Por exemplo, as zonas de altitude elevada que abrigam

muitos dos endemismos, como acima exposto, ainda o

fazem por serem de difícil acesso e uso. Não surpreende,

portanto, que várias delas hoje sejam protegidas por

Unidades de Conservação (UCs). Ainda assim, estão

sujeitas a problemas decorrentes da falta de

consolidação efetiva das UCs, tais como conflitos no

entorno, turismo predatório e queimadas.

Para áreas ainda pouco utilizadas, mas com

potencial de uso, as ameaças mais comuns às espécies

e formações vegetais são a expansão agropecuária,

florestal, urbana e industrial; a especulação imobiliária;

o turismo predatório; a mineração; a presença de dutos

para transporte de minério, petróleo e gases; queimadas;

espécies invasoras; problemas fundiários e na gestão

e fiscalização de UCs; extrativismo; manejo não-

sustentável em terras produtivas; carência de viveiros

para produção de essências nativas e de espécies raras

e ameaçadas, e demais variáveis relacionadas à

restauração ambiental; falta de disponibilidade,

visibilidade e avaliação da informação científica sobre

a biodiversidade vegetal; e desacoplamento da política

estadual com a política nacional e internacional (tal

como o descumprimento de leis federais e de acordos

internacionais). Um exemplo contundente dessa plura-

lidade de ameaças é a planície costeira que se estende

de Cabo Frio ao norte fluminense (Araujo, 1997), que

abriga poucas UCs, é pólo de produção de petróleo e

Figura 16.1.
Índices de valor de conservação da flora no Estado do Rio de Janeiro, por município.

Os números são o somatório das seguintes pontuações atribuídas ao se examinarem três grandes grupos botânicos (briófitas, bromélias e
leguminosas): espécie endêmica de Mata Atlântica: 1 ponto; endêmica do Estado do Rio de Janeiro: 2 pontos; endêmica de um a dois
municípios no estado: 3 pontos; espécie vulnerável: 4 pontos; espécie em perigo: 5 pontos; espécie criticamente em perigo: 6 pontos; espécie
considerada extinta: 7 pontos. Somatórios maiores por município revelam um maior grau de endemismo e ameaça por região do estado. Por
outro lado, a pontuação zero deve ser interpretada como área com carência de informação ou ausência de estudos científicos e não como
área não-relevante para conservação.



225

CAPÍTULO 16 CONSERVAÇÃO DA FLORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: ATÉ ONDE A CIÊNCIA PODE AJUDAR?

gás e experimenta expansão não planejada do turismo,

da ocupação urbana e de atividades agropecuárias,

florestais e de mineração.

A situação atual no Médio Paraíba, uma região

com antigo histórico de degradação ambiental, também

é crítica em termos das perspectivas de conservação

dos remanescentes florestais. Além da inexistência de

UCs, é grande a lacuna no conhecimento da flora. Os

baixos valores de endemismo regional, que certamente

refletem essa falta de dados sobre plantas, de certa

forma mascaram a alta prioridade de conservação e

dificultam o estabelecimento efetivo de estratégias para

enfrentar a forte pressão antrópica que incide sobre os

fragmentos florestais mais significativos.

Processos ecológicos e a conservação de espécies e
formações vegetais

Esta talvez seja a questão que com mais

dificuldade suscitará respostas imediatas e inequívocas,

já que o conhecimento disponível sobre o

funcionamento das formações vegetais no estado, tanto

nos remanescentes mais bem preservados como em

áreas que sofreram impactos intensos pela atividade

humana, é ainda mais incipiente e esparso que o

conhecimento sobre a composição florística. Isso é

particularmente evidente no caso das UCs estaduais e

municipais e de áreas situadas fora do sistema de UCs.

Além disso, críticas recentes à capacidade de alguns

dos paradigmas centrais da Ecologia de se prestarem

a subsidiar ações efetivas à conservação (por exemplo,

as críticas de Shrivastava e Vellend, de 2005, à linha

que pressupõe relação entre biodiversidade e

funcionamento de ecossistemas, e as de Botkin et al.,

de 2007, ao debate acerca de respostas de espécies a

mudanças climáticas) prontamente indicam que tal

pergunta precisa ser considerada caso a caso, já que

as generalizações não são ainda possíveis (ver também

Scarano, 2007). Alguns princípios gerais que, entretanto,

são recomendáveis neste escopo consistem em

privilegiar a unicidade de hábitat (seja como

subunidade das formações vegetais ou como zonas

ecotonais entre formações) e os hábitats relictuais, bem

como a provisão de serviços ecossistêmicos (tais como

a capacidade de assimilação e retenção de carbono e

a polinização das espécies nas áreas protegidas e em

cultivo agrícola no entorno). Assim, é recomendável a

formulação e implementação de programas de pesquisa

sobre processos ecológicos que sejam norteados por

questões pontuais para a conservação da flora e que

considerem o mosaico da paisagem local.

Possíveis efeitos das mudanças globais sobre
espécies de plantas e vegetações

Algumas generalizações já são possíveis. Por

exemplo, as briófitas são potencialmente sensíveis,

especialmente as epífilas e as epífitas de sombra

(Gradstein, 1997; Costa, 1999; Zartman, 2003), além de

as turfeiras serem retentoras de carbono; os campos de

altitude são reconhecidamente sensíveis em outras

partes do globo (Körner, 2002); processos fenológicos,

que dependem de previsibilidade climática, são

sensíveis; as perspectivas de aumento do nível do mar

obviamente representam uma ameaça à restinga e sua

flora. No entanto, ainda não se dispõe de conhecimento

ecológico, genético e fisiológico de espécies suficiente

para permitir previsões mais precisas nesse sentido

(Botkin et al., 2007; Scarano, 2007).

Entretanto, convém destacar que o alto grau de

fragmentação das vegetações que compõem o

complexo atlântico no Estado do Rio de Janeiro fez com

que uma grande parte da variabilidade genética de

importância econômica e ecológica já tenha sido

perdida. A variabilidade genética, um componente intra-

específico da biodiversidade, permite que cada espécie

tenha potencial de se adaptar às mudanças do meio

ambiente ao longo do espaço e do tempo, sendo por

isso crucial para a conservação das espécies (Frankham

et al., 2002). O conhecimento dos padrões de distribuição

da diversidade genética, da capacidade de dispersão

de pólen e de sementes (fluxo gênico) e da filogeografia

das espécies que compõem a Mata Atlântica constitui

um passo importantíssimo para se compreender a

distribuição geográfica atual e futura dessas espécies,

além de elucidar a dinâmica e os processos envolvidos
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na manutenção da biodiversidade desse bioma em um

cenário de mudanças. Estudos acerca da diversidade

genética de espécies vegetais do complexo atlântico

começam a aumentar em número e reforçam esta

importância (e.g., Bárbara et al., 2007; Cardoso et al.,

1998; Lira et al., 2003; Salgueiro et al., 2004).

Ações para a conservação de espécies e formações
vegetais

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD/

BGCI, 2006) propõe para o horizonte de 2010 as

seguintes metas que, consideramos, devem ser seguidas

para o Estado do Rio de Janeiro: (1) 60% das espécies

de plantas ameaçadas devem estar guardadas em

coleção ex-situ; (2) 10% destas devem ser usadas em

esforços de restauração ecológica; (3) as espécies que

constem de lista de ameaçadas devem, cada qual,

possuir um plano de manejo próprio; (4) a proteção

deve ser assegurada em 50% das áreas mais

importantes para a diversidade de plantas, sendo que

60% devem ser conservadas também in situ; (5) devem

ser elaborados planos de manejo para as principais

espécies invasoras; (6) devem ser desenvolvidos

modelos com protocolos para a conservação e o uso

sustentável, com base em pesquisas e experiências.

Quanto às UCs, e em resposta direta ao item 4

acima, sugerimos as seguintes estratégias:

Criação de UCs de Proteção Integral

a) Região Turística dos Lagos Fluminenses (áreas

relictuais e com grande incidência de endemismos):

• Cabo Frio–Búzios, nas áreas de ocorrência de

pau-brasil.

• Serra da Castelhana, para proteção do pau-brasil.

• Serra do Mato Grosso, próximo a Saquarema.

b) Região Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e

Itabapoana e Região de Petróleo e Gás Natural:

• Morro do Itaoca: inselbergs (unicidade de

hábitat) com grande número de espécies

endêmicas e forte pressão antrópica decorrente

de atividades de mineração/extração de rochas.

• Serra do Sapateiro (ou Serra da Bandeira), na

divisa de Cardoso Moreira com São Fidélis, e

Serra de Monte Verde, em Cambuci: ambas

como unidades que apresentam relictos de

mata atlântica estacional.

• Restinga de Grussaí–Iquipari (formação atípica

em comparação com outras restingas do estado,

contando com lagoas que eram antigos braços

do Paraíba): pressão decorrente da expansão

imobiliária, agricultura e futura construção do

Porto do Açu, para escoamento de minério.

Consolidação e expansão de UCs

a) Região Turística dos Lagos Fluminenses:

• Área de Proteção Ambiental (APA) de Massam-

baba: consolidação da delimitação e expansão

em direção à área da Álcalis: espécies

ameaçadas e endêmicas (as endêmicas de

restingaestão em sua maior parte aqui

localizadas).

• APA do Pau-brasil: consolidação da delimitação

e expansão rumo ao Morro do Mico,

contemplando espécies ameaçadas e

endêmicas, como o próprio pau-brasil.

b) Região Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e

Itabapoana e Região Produtora de Petróleo e Gás

Natural:

• Parque Estadual do Desengano: consolidação

fundiária e, se possível, expansão em direção

a fragmentos adjacentes, em altitudes mais

baixas. A criação de um corredor florestal Três

Picos–Desengano seria altamente desejável

para aumentar a conectividade entre grandes

fragmentos hoje em parte isolados.

• Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba

(Mata do Carvão): elaboração de plano de

manejo e regularização fundiária.

c) Região Industrial do Médio Paraíba e Região

Turístico-Cultural do Médio Paraíba:

• Consolidação e expansão do Parque Estadual

da Serra da Concórdia, especialmente em

direção ao conjunto de fragmentos no

Município de Valença.
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• Consolidação (plano de manejo e Conselhos

Gestores) e ampliação da APA da Mantiqueira,

de forma a englobar todo o perímetro do Parque

Nacional do Itatiaia.

• Consolidação do Parque Nacional do Itatiaia

(revisão do plano de manejo, regularização

fundiária).

• Expansão da Reserva Biológica do Tinguá,

especialmente em direção ao conjunto de

fragmentos no Município de Miguel Pereira.

d) Região Turística da Costa Verde:

• Expansão da APA de Mangaratiba em direção

ao Parque Nacional da Bocaina e em direção

a Tinguá, de forma a garantir a existência de

um cinturão de Mata Atlântica.

• Expansão do Parque Nacional da Bocaina em

direção a cotas mais baixas.

e) Região Serrana de Economia Diversificada e

Região Serrana de Economia Agropecuária:

• Consolidação e expansão de APAs e de UCs

de Proteção Integral, tais como Três Picos,

Reserva Biológica de Araras, Serra dos Órgãos,

Reserva Ecológica de Alcobaça e APA Floresta

do Jacarandá.

f) Região Urbano-Industrial:

• Todas as UCs estaduais e municipais precisam

de consolidação.

Criação de APAs e Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (RPPNs)

a) Região Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e

Itabapoana e Região de Petróleo e Gás Natural

(Varre-Sai, Natividade e Porciúncula): combinado

com restauração de Áreas de Preservação

Permanente (APP) e Reserva Legal.

b) Região Industrial do Médio Paraíba e Região

Turístico-Cultural do Médio Paraíba: em geral, nos

trechos em que restam alguns dos principais

fragmentos seria útil a criação e/ou mapeamento

de APPs, em combinação com ações que

estimulem a averbação de reservas legais e sua

restauração.

As áreas do estado que se revelam particularmente

carentes em estudos relacionados à vegetação e à flora

são o Vale do Paraíba (sensu lato, altamente degradada e

frente de expansão industrial), a Região Agropecuária do

Rio Pomba, Muriaé e Itabapoana (onde pouco resta da

cobertura original, sendo que a fronteira agrícola-florestal

avança nesta direção), a Região Turística da Costa Verde

(que não dispõe de esforço de coleta comparável ao de

áreas mais estudadas, por exemplo para leguminosas

arbóreas), o maciço florestal entre Niterói e Saquarema

(que inclui as serras do Mato Grosso, de Ubatiba e do

Lagarto, em que há poucas coletas) e parte da Serra do

Mar (por exemplo, nos municípios de Rio Claro, Barra

Mansa e Piraí, que compõem a vertente do Paraíba

relacionada à sombra das chuvas, com poucas coletas

voltadas a briófitas e leguminosas). A solução para tais

lacunas de conhecimento passa pela elaboração e

desenvolvimento de um programa de inventários da flora

fluminense construído com base nos mapas de coleções

do estado.

Espécies estratégicas para direcionar ações de
conservação

Alguns exemplos de espécies que podem ser úteis

no direcionamento de ações de conservação são

listados a seguir.

• Espécies-bandeira: pau-brasil, araucária, palmito.

• Espécies-chave: Clusia, bromélias, briófitas, candeia,

leguminosas fixadoras de nitrogênio.

• Espécies bioindicadoras: epífitas (bromélias, briófitas,

orquídeas) e leguminosas arbóreas.

• Espécies de importância econômica: madeireiras

(peroba, jacarandá, braúna, pau-brasil, cedro),

resiníferas (copaíba, jatobá) e ornamentais

(orquídeas, bromélias, palmeiras).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O esforço de buscar respostas para as sete

perguntas que nortearam as várias ações desta oficina

de trabalho nos levou a constatar que, apesar de

algumas das lacunas aqui expostas, já se dispõe de

um bom conhecimento acumulado acerca do status
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de conservação da flora do Estado do Rio de Janeiro,

que nos permitiu formular o conjunto de recomenda-

ções aqui apresentado.

Um importante subproduto deste trabalho em

grupo é a constatação de que, ainda que tenhamos

utilizado como base de informação apenas três grandes

grupos botânicos (briófitas, bromélias e leguminosas

arbóreas), os resultados finais mostraram-se coerentes,

refletiram as expectativas iniciais do estudo e, portanto,

revelaram que talvez esses três grupos sejam, em

conjunto, excelentes indicadores do estado de

conservação da flora fluminense como um todo. Desde

já, esse resultado se torna uma hipótese testável para

especialistas e estudiosos de outros grupos botânicos.

Será que outros grupos botânicos, que não os aqui

utilizados, seriam tão bons indicadores de conservação

da flora e de regiões do estado? Será que nos levariam

a conclusões distintas daquelas apresentadas?

Esperamos que essas perguntas motivem outros

especialistas a aprofundarem seus estudos, montando

e ampliando suas bases de dados, de forma a verificar

se seus grupos botânicos podem acrescentar algo de

novo ao aqui proposto.



229

CAPÍTULO 16 CONSERVAÇÃO DA FLORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: ATÉ ONDE A CIÊNCIA PODE AJUDAR?

Família Anthocerotaceae

Phaeoceros laevis (L.) Prosk 4

Anthoceros lamellatus Steph 11

BRYOPHYTA

Família Amblystegiaceae

Drepanocladus perplicatus (Dusén) G. Roth 4

Warnstorfia exnnulata (Schimp.) Loeske 4

Hygrohypnum laevigatum (Herzog) J. -P. Frahm 11

Família Andreaeaceae

Andreaea rupestris Hedw. 4

Andreaea spurioalpina Müll. Hal. 5

Andreaea striata Mitt. 4

Andreaea subulata Harv. 4

Andreaea microphylla Müll. Hal. 10

Andreaea squarrosofiliformis Müll. Hal. 10

Família Bartramiaceae

Bartramia longifolia Hook. 5

Família Bartramiaceae

Bartramia longifolia Hook. 5

Família Brachytheciaceae

Brachythecium poadelphus Müll. Hal. 5

Rhynchostegium megapolitanum (Web. & Mohr.) B.S.G. 4

Rhynchostegium rivale (Hampe) A. Jaeger 4

Família Bruchiaceae

Pringleella subulata (Müll. Hal.) Broth. 4

Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. 4

Trematodon pauperifolius Müll. Hal. 5

Eobruchia bruchioides (Müll. Hal.) W.R. Buck 10

Família Bryaceae

Bryum brasiliense Hampe 6

Bryum pseudocapillare Besch. 4

Bryum renauldii Röll ex Renauld & Cardot 4

Bryum multiflorum Müll. Hal. 11

Família Dicranaceae

Campylopus cuspidatus var. dicnemioides (Müll. Hal.) J. –P. Frahm 4

Campylopus densicoma (Müll. Hal.) Paris 4

Campylopus jamesonii (Hook.) A. Jaeger 4

Leucoloma triforme (Mitt.) A. Jaeger 4

Oreoweisia brasiliensis Hampe 4

Atractylocarpus brasiliensis (Müll. Hal.) R.S. Williams 10

Campylopus fuscocroceus (Hampe) A. Jaeger 3

Leucoloma itatiaiense Broth. 10

Paraleucobryum longifolium Infr. brasiliense 10

Família Ditrichaceae

Chrysoblastella chilensis (Mont.) Reimers 4

Ditrichum liliputianum (Mull. Hal.) Paris 5

Cladastomum robustum Broth. 10

Crumuscus vitalis W.R. Buck & Snider 11

Ditrichum itatiaiae var. itatiaiae (Müll. Hal.) Paris 10

Ditrichum itatiaiae var. brevipes (Müll. Hal.) Paris 10

Família Entodontaceae

Entodon mosenii Broth. 4

Entodon virens (Hook. & Wilson) Mitt. 10

Família Ephemeraceae

Micromitrium austinii Sull. in Austin 4

Família Fissidentaceae

Fissidens wallisii Müll. Hal. 4

Fissidens weirii var. hemicraspedophyllus (Cardot) Pursell 4

Família Funariaceae

Physcomitrium acutifolium Broth. 5

Família Grimmiaceae

Grimmia elongata Kauf. 4

Racomitrium tortipilum (Müll. Hal.) Broth. 10

Família Hypnaceae

Hypnum amabile (Mitt.) Hampe 4

Taxiphyllum taxirameum (Mitt.) M. Fleisch. 4

Família Leucomiaceae

Leucomium steerei Allen & Veling 4

Família Mniaceae

Pohlia papillosa (A. Jaeger) Broth. 4

Família Neckeraceae

Homaliodendron piniforme (Brid.) Enroth 4

Família Orthotrichaceae

Schlotheimia elata Mitt. 4

Schlotheimia grammocarpa Müll. Hal. 10

Família Pilotrichaceae

Hookeriopsis puiggari i (Geh. & Hampe) Broth. 4

Lepidopilidium aureo-purpureum (Geh. & Hampe) Broth. 6

Lepidopilidium caudicaule (Müll. Hal.) Broth. 5

Cyclodictyon laxifolium Herzog 11

Família Polytrichaceae

Pogonatum perichaetiale Infr. oligodus 4

Família Pottiaceae

Ganguleea angulosa (Broth. & Dix.) R.H. Zander 4

Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe in Lindb. 4

Leptodontium stellatifolium (Hampe) Broth. 4

Leptodontium wallisii (Müll. Hal.) Kindb. 4

Plaubelia sprengelii (Schwägr.) R.H. Zander 4

Timmiella barbuloides (Brid.) Moenk. 4

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. 4

Trichostomum weisioides Müll. Hal. 4

Hyophilla ochracea Broth. 10

Família Pterobryaceae

Orthostichopsis tijucae (C.M.) Broth. 4

Família Rhizogoniaceae

Rhizogonium novae-hollandiae (Brid.) Brid. 5

Família Seligeriaceae

Blindia magellanica Schimp. 4

Brachydontium notorogenes W.R. Buck & Schäf.-Verw. 6

Família Sematophyllaceae

Acroporium catharinense Sehnem 5

Tabela 16.1 .
Lista de espécies de Anthocerotophyta, Bryophyta, Marchantiophyta e Magnoliophyta e respectivas pontuações quanto ao
Índice de Ameaça e Endemismo. (Fonte dos dados: Denise Pinheiro Costa, Gustavo Martinelli e Haroldo Cavalcante de Lima.)

TÁXON ÍNDICE DE AMEAÇA E ENDEMISMO TÁXON ÍNDICE DE AMEAÇA E ENDEMISMO

CONTINUA



230

ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CAPÍTULO 16

Sematophyllum swartzii (Schwägr.) W.H. Welch & H.A. Crum 4

Família Sphagnaceae

Sphagnum exquisitum H.A. Crum 4

Sphagnum lindbergii Schimp. in Lindb. 4

Sphagnum platyphylloides Warnst. in Broth. 4

Sphagnum costae var. costae H.A. Crum & Pinheiro da Costa 11

Sphagnum costae var. confertorame H.A. Crum & Pinheiro da Costa 11

Sphagnum costae var. seriatum H.A. Crum & Pinheiro da Costa 11

Sphagnum guanabarae H.A. Crum 11

Sphagnum longicomosum Müll. Hal. ex Warnst. 11

Sphagnum pseudoramulinum H.A. Crum 10

Sphagnum roseum Sull. 10

Sphagnum rotundatum Müll. Hal. & Warnst. 10

Sphagnum sucrei H.A. Crum 10

Tetraplodon itatiaiae Müll. Hal. 5

MARCHANTIOPHYTA

Família Aneuraceae

Riccardia metzgeriiformis (Steph.) R.M. Schust. 4

Família Arnelliaceae

Gongylanthus liebmanianus (Lindenb. & Gottsche) Steph. 4

Southbya organensis Herzog 11

Família Balantiopsidaceae

Isotachis inflata Steph. 6

Neesioscyphus carneus (Nees) Grolle 5

Neesioscyphus homophyllus (Nees) Grolle 5

Família Calypogeiaceae

Calypogeia grandistipula (Steph.) Steph. 4

Calypogeia lechleri (Steph.)Steph. 5

Calypogeia uncinulatula Herzog 4

Mnioloma cyclostipa (Spruce) R.M. Schust. 4

Família Cephaloziaceae

Cephalozia crossii Spruce 4

Odontoschisma brasiliense Steph. 5

Cephaloziella granatensis (J.B. Jack) Fulford. 4

Cephaloziopsis intertexta (Gottsche) R.M. Schust. 4

Família Geocalycaceae

Heteroscyphus combinatus (Nees) Schiffn. 4

Leptoscyphus gibbosus (J. Taylor) Mitt. 4

Lophocolea connata (Sw.) Nees 4

Lophocolea mandonii Infr. bidentula 4

Família Gymnomitriaceae

Marsupella microphylla R.M. Schust. 5

Stephaniella paraphyllina J.B. Jack 4

Família Herbertaceae

Herbertus grossispinus (Steph.) Fulford 4

Herbertus oblongifolius (Steph.) Gradst. & Cleef 4

Triandrophyllum subtrifidum (Hook. F. & Tayl.) Fulford & Hatch. 4

Família Jubulaceae

Frullania ecklonii (Spreng) Gottsche 4

Frullania gaudichaudii (Nees & Mont.) Nees & Mont. 4

Frullania schaefer-verwimpii Yuzawa & Hatt. 5

Família Jungermanniaceae

Anastrophyllum auritum (Lehm.) Steph. 4

Anastrophyllum piligerum (Nees) Steph. 4

Cryptochila grandiflora (Lindenb. & Gottshce) Grolle 4

Jungermannia hyalina Lyell 4

Jungermannia sphaerocarpa Hook. 4

Lophozia bicrenata (Schmid. ex Hoffm.) Dumort 4

Syzygiella integérrima Steph. 4

Syzygiella liberata Inoue 4

Syzygiella uleana Steph. 4

Família Lejeuneaceae

Aphanolejeunea aspérrima Steph. 4

Aphanolejeunea paucifolia (Spruce) E. Reiner 4

Aphanolejeunea sintenisii (Steph.) Steph. 4

Aureolejeunea fulva R.M. Schust. 4

Blepharolejeunea incongrua (Lindenb. & Gottsche) Van Slageren & K 4

Blepharolejeunea securifolia (Steph.) R.M. Schust. 4

Bromeliophila natans (Steph.) R.M. Schust. 6

Cheilolejeunea inflexa (Hampe ex Lehm.) Grolle 5

Colura calyptrifolia (Hook.) Dumort. 4

Colura itatyana Steph. 10

Diplasiolejeunea pauckertii (Nees) Steph. 4

Diplasiolejeunea unidentata (Lehm. & Lindenb.) Schiffn. 4

Drepanolejeunea aculeata Bischl. 6

Drepanolejeunea granatensis (J.B. Jack & Steph.) Bischl. 4

Harpalejeunea subacuta A. Evans 4

Lejeunea grossiretis (Steph.) E. Reiner & Goda 11

Microlejeunea subulistipa Steph. 5

Odontolejeunea decemdentata (Spruce) Steph. 4

Família Lepidoziaceae

Bazzania cuneistipula (Gottsche & Lindenb.) Trevis. 4

Bazzania schlimiana (Gottsche) Fulford. 4

Bazzania taleana (Gottsche) Fulford 4

Kurzia flagellifera (Steph.) Grolle 4

Paracromastigum dusenii (Steph.) R.M. Schust. 4

Família Marchantiaceae

Marchantia breviloba A. Evans 4

Família Pallaviciniaceae

Jensenia erythropus (Gottsche) Grolle 5

Família Plagiochilaceae

Plagiochila boryana Gottsche ex Steph. 5

Plagiochila diversifolia Lindenb. & Gottsche 4

Plagiochila exigua (J. Taylor) J. Taylor 4

Plagiochila macrostachya Lindenb. 4

Plagiochila patula (Sw.) Lindenb. 4

Família Radulaceae

Radula fendleri Gottsche ex Steph. 4

Radula gottscheana J. Taylor 4

Radula pocsii K. Yamada. 4

Radula schaefer-verwimpii K. Yamada 4

MAGNOLIOPHYTA

Família Bromeliaceae

Aechmea bocainensis E. Pereira & Leme 1

Aechmea calyculata (E. Morren) Baker 10

Aechmea cariocae L.B. Smith 7

Aechmea flavorosea E. Pereira 6

Aechmea gracilis Lindman 5

Aechmea grazielae Martinelli & Leme 6

Aechmea prava E. Pereira 6
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Aechmea sphaerocephala Baker 7

Aechmea squarrosa Baker 6

Aechmea triticina Mez 6

Alcantarea edmundoi (Leme) J.R. Grant 6

Alcantarea farneyi (Martinelli & A. Costa) J. R. Grant 10

Alcantarea geniculata (Wawra) J.R. Grant 7

Alcantarea glaziouana (Lemaire) Leme 10

Alcantarea heloisae J.R. Grant 6

Alcantarea imperialis (Carrière) Harms 6

Alcantarea nevaresii Leme 8

Alcantarea odorata (Leme) J.R. Grant 11

Alcantarea regina (Vellozo) Harms 6

Billbergia brasiliensis L.B. Smith 3

Billbergia macracantha E. Pereira 6

Canistropsis correia-araujoi (E. Pereira & Leme) Leme 6

Canistropsis elata (E. Pereira & Leme) Leme 12

Canistropsis marceloi (E. Pereira & Moutinho) Leme 6

Canistropsis pulcherrima (E. Pereira) Leme 6

Canistropsis simulans (E. Pereira & Leme) Leme 6

Cryptanthus acaulis (Lindley) Beer 6

Cryptanthus delicatus Leme 6

Dyckia martinellii B.R. Silva & Forzza 6

Dyckia pseudococcinea L.B. Smith 12

Fernseea bocainensis E. Pereire & Moutinho 8

Fernseea itatiaiae (Wawra) Baker 9

Hohenbergia rósea L.B. Smith & R.W. Read 6

Neoregelia bragarum (E. Pereira & L.B. Smith) Leme 6

Neoregelia camorimiana E. Pereira & I.A. Penna 6

Neoregelia carinata Leme 6

Neoregelia coimbrae E. Pereira & Leme 6

Neoregelia compacta (Mez) L.B. Smith 8

Neoregelia coriacea (Antoine) L.B. Smith 6

Neoregelia correia-araujoi E. Pereira & I.A. Penna 6

Neoregelia cruenta (R. Graham) L.B. Smith 5

Neoregelia eltoniana W. Weber 6

Neoregelia fluminensis L.B. Smith 6

Neoregelia fosteriana L.B. Smith 6

Neoregelia gavionensis Martinelli & Leme 6

Neoregelia hoehneana L.B. Smith 8

Neoregelia kuhlmannii L.B. Smith 6

Neoregelia lactea H. Luther & Leme 6

Neoregelia longipedicellata Leme 6

Neoregelia macwilliamsii L.B. Smith 6

Neoregelia magdalenae L.B. Smith & Reitz 6

Neoregelia martinellii W. Weber 6

Neoregelia nevaresii Leme & H. Luther 6

Neoregelia paulistana E. Pereira 1

Neoregelia petropolitana Leme 6

Neoregelia pineliana (Lemaire) L.B. Smith f. pineliana 6

Neoregelia princeps (Baker) L.B. Smith 6

Neoregelia roethii W. Weber 6

Neoregelia rubrovittata Leme 6

Neoregelia sapiatibensis E. Pereira & I.A. Penna 6

Neoregelia seideliana L.B. Smith & Reitz 6

Neoregelia tenebrosa Leme 6

Neoregelia tristis (Beer) L.B. Smith 6

Neoregelia uleana L.B. Smith 6

Nidularium altimontanum Leme 6

Nidularium apiculatum L.B. Smith 6

Nidularium atalaiaense E. Pereira & Leme 10

Nidularium bocainense Leme 5

Nidularium ferdinando-coburgii Wawra 6

Nidularium fradense Leme 6

Nidularium itatiaiae L.B. Smith 10

Nidularium mangaratibense Leme 12

Nidularium organense Leme 10

Nidularium purpureum Beer 10

Nidularium rosulatum Ule 8

Nidularium serratum Leme 5

Nidularium utriculosum Ule 10

Nidularium viridipetalum Leme 6

Pitcairnia albiflos Herbert 12

Pitcairnia encholirioides L.B. Smith 12

Pitcairnia glaziovii Baker 12

Pitcairnia insularis Tatagiba & R.J.V. Alves 6

Pitcairnia nortefluminensis Leme 6

Pitcairnia wendtiae Tatagiba & B.R. Silva 6

Quesnelia seideliana L.B. Smith & Reitz 10

Tillandsia brachyphylla Beker 12

Tillandsia carminea W.Till 6

Tillandsia grazielae Sucre & Braga 12

Tillandsia heubergeri Ehlers 6

Tillandsia neglecta E. Pereira 10

Tillandsia nuptialis R. Braga & D. Sucre 6

Tillandsia organensis Ehlers 6

Tillandsia reclinata E. Pereira & G. Martinelli 12

Tillandsia segregata E. Pereira 10

Tillandsia sucrei E. Pereira 12

Vriesea agostiniana E. Pereira 6

Vriesea altimontana E. Pereira & G. Martinelli 12

Vriesea altomacaensis A. Costa 10

Vriesea amethystina E. Morren 10

Vriesea arachnoidea A. Costa 10

Vriesea atrococcinea Rauh 6

Vriesea bituminosa Wawra 5

Vriesea bleherae Röth & W. Weber f. bleherae 12

Vriesea botafogensis Mez 12

Vriesea brassicoides (Beker) Mez 12

Vriesea correia-araujoi E. Pereira & I.A. Penna 6

Vriesea costae B.R. Silva & Leme 12

Vriesea croceana Leme & G.K. Brown 6

Vriesea duvaliana E. Morren 5

Vriesea eltoniana E.Pereira 8

Vriesea fidelensisLeme 6

Vriesea fluminensis E.Pereira 6

Vriesea fontourae B.R. Silva 6

Vriesea fradensis A. Costa 6

Vriesea garlippiana Leme 6

Vriesea gastiniana Leme & G. Brown 6

Vriesea goniorachis (Baker) Mez 12
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Vriesea grandiflora Leme 5

Vriesea hieroglyphica (Carrière) E. Morren 7

Vriesea interrogatória L.B. Smith 6

Vriesea joyae E. Pereira & I.A. Penna 6

Vriesea leptantha Harms 5

Vriesea lidicensis Reitz 6

Vriesea modesta Mez 6

Vriesea mollis Leme 6

Vriesea pallidiflora E. Pereira 6

Vriesea pardalina Mez 1

Vriesea pastuchoffiana Glaziou ex Mez 12

Vriesea pauciflora Mez 6

Vriesea penduliflora L.B. Smith 5

Vriesea pseudoatra Leme 6

Vriesea psittacina (Hooker) Lindley 7

Vriesea punctulata E. Pereira & I.A. Penna 6

Vriesea recurvata Gaudichaud 5

Vriesea roethii W. Weber 6

Vriesea rubyae E. Pereira 10

Vriesea saundersii (Carrière) E. Morren ex Mez 12

Vriesea sazimae Leme 6

Vriesea secundiflora Leme 6

Vriesea serrana E. Pereira & I.A. Penna 6

Vriesea sparsiflora L.B. Smith 6

Vriesea sucrei L.B. Smith & R.W. Read 9

Vriesea thyrsoidea Mez 7

Vriesea tijucana E. Pereira 6

Vriesea triligulata Mez 7

Vriesea vidalii L.B. Smith & Handro 10

Vriesea warmingii E. Morren 12

Vriesea wawranea Antoine 10

Wittrockia spiralipetala Leme 6

Wittrockia tenuisepala (Leme) Leme 6

Família Leguminosae - Faboideae

Acosmium lentiscifolium Schott 1

Acosmium sp. nov. 6

Acosmium tenuifolium Vog. 1

Andira anthelmia (Vell.) Benth. 1

Andira legalis (Vell.) Toledo 1

Andira nitida Mart. ex Benth. 1

Andira ormosioides Benth. 1

Ateleia glazioveana Baill. 1

Centrolobium microchaete (Mart. ex Benth.) H.C. Lima 6

Centrolobium robustum (Vell.) Mart. ex Benth. 1

Centrolobium sclerophyllum H.C. Lima 7

Chloroleucon extortum Barneby & J.W.Grimes 7

Chloroleucon tortum (Mart.)  Pittier ex Barneby & J.W. Grimes 6

Dahlstedtia pinnata (Benth.) Malme 1

Dalbergia brasiliensis Vog. 1

Dalbergia foliolosa Benth. 1

Dalbergia glaziovii Harms 3

Dalbergia nigra (Vell.) Fr. All. ex Benth. 5

Deguelia costata (Benth.) Az-Tozzi 1

Deguelia hatschbachii Az-Tozzi 1

Diplotropis incexis Rizz. & Mattos 1

Exostyles glabra Vog. 3

Exostyles venusta Schott. 1

Grazielodendron rio docensis Lima 6

Hymenaea courbaril var. altissima (Ducke) Lee & Langenheim 1

Hymenolobium janeirense (Kulhmann) H.C. Lima 1

Inga cordistipula Mart. 1

Inga lentiscifolia Benth. 1

Lonchocarpus campestris Benth. 1

Lonchocarpus filipes Benth. 1

Lonchocarpus glaziovii Taub. 6

Lonchocarpus grandiflorus Az-Tozzi 6

Lonchocarpus peckoltii Wawra 6

Lonchocarpus virgiloides (Vog.) Benth. 1

Luetzelburgia guaissara Toledo 1

Luetzelburgia trialata Ducke 3

Machaerium brasiliense Vog. 1

Machaerium firmum (Vell.) Benth. 6

Machaerium fluminense Rudd 3

Machaerium glabrum Benth. 1

Machaerium incorruptibile (Vell.) Benth. 3

Machaerium legale (Vell.) Benth. 3

Machaerium leucopterum Vog. 1

Machaerium nigrum Vog. 3

Machaerium obovatum Kuhlm. & Hoehne 3

Machaerium pedicelatum Vog. 1

Machaerium punctatum (Poir.) Pers. 1

Machaerium ruddianum C.V. Mendonça & A.M.G. Azevedo 3

Machaerium stipitatum Vog. 1

Machaerium violaceum Vog. 1

Martiodendron mediterraneum (Mart. ex Benth.) Koeppen 1

Melanoxylon brauna Schott 5

Myrocarpus fastigiatus Fr. Allemão 1

Myrocarpus frondosus Fr. Allemão 1

Ormosia altomontana J.E.Meireles & H.C.Lima 3

Ormosia friburgensis Taub. ex Harms 3

Ormosia minor Vog. 1

Platymiscium pubescens Micheli 1

Poecilanthe falcata (Vell.) Heringer 1

Swartzia apetala var. glabra (Vog.) Cowan 1

Swartzia glazioviana (Taub.) Glaz. 11

Swartzia langsdorffii Raddi 1

Swartzia linharensis Mansano 1

Swartzia pirulifera Benth. 1

Swartzia submarginata (Benth.) Mansano 1

Sweetia fruticosa Spreng. 1

Vatairea heteroptera (Fr. Allem) Ducke 1

Vataireopsis araroba (Aguiar) Ducke 1

Zollernia glabra (Spreng.) Yakovl. 1
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Bioma Costeiro-marinho

As zonas costeiras são regiões de transição

ecológica que desempenham importante função de

ligação e de trocas genéticas, de matéria e de energia

entre os ecossistemas terrestres e marinhos, fato que

as classifica como ambientes complexos, diversi-

ficados e de extrema importância para a sustentação

da vida no mar. A elevada concentração de

nutrientes e outras condições ambientais favoráveis,

como os gradientes térmicos e a salinidade variável,

e ainda as excepcionais condições de abrigo e

suporte à reprodução e à alimentação inicial da

maioria das espécies que habitam os oceanos, fazem

dos ecossistemas marinhos e costeiros um dos

principais focos de atenção no que diz respeito à

conservação ambiental e à manutenção de sua

biodiversidade (Brasil, 2002).

Por outro lado, a despeito da elevada

importância ecológica, econômica e social dos

sistemas costeiros, essas regiões são alvo de um

processo histórico de ocupação humana que, com

a expansão urbana, agrícola e industrial, tem imposto

profundas transformações aos sistemas naturais,

reduzindo sua área e comprometendo a qualidade

dos remanescentes desses ecossistemas. Assim, o

reconhecimento da importância desses sistemas e

a forte pressão exercida sobre eles têm caracterizado

as zonas costeiras como uma das parcelas do

território mais sujeitas a conflitos de natureza

socioambiental.

Historicamente, os oceanos têm sido percebidos

e manejados como áreas comuns abertas e de livre

acesso e estão freqüentemente sujeitos a conflitos

de múltiplo uso. Esse é um dos maiores desafios

que enfrenta o estabelecimento de áreas marinhas

protegidas (AMP). Muitas dessas áreas têm merecido

proteção especial devido a suas características vitais

para a realização dos ciclos reprodutivos de diferentes

espécies. As Unidades de Conservação (UCs)

funcionam como reservatórios genéticos para

diferentes organismos e são de grande valor para a

recomposição populacional de áreas adjacentes.

Quando consideramos o percentual de áreas

marinhas protegidas no mar territorial e na Zona

Econômica Exclusiva (ZEE), constatamos que menos

de 0,4% da área é protegida sob alguma categoria

de UC de Proteção Integral. O Plano Nacional de

Áreas Protegidas (PNAP), recentemente instituído pelo

governo federal como parte de suas metas e ações
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para a zona costeira e marinha, estabelece que uma rede

primária de áreas altamente protegidas (no-take zones)

deve abranger de 20% a 30% de cada ecossistema,

apoiado por uma rede secundária de áreas de uso múltiplo

para amortecimento de impactos (Brasil, 2006a).

O estabelecimento de uma rede de áreas

protegidas torna-se indispensável para a conservação

da biodiversidade, já que tais áreas asseguram, se

geograficamente distribuídas de modo adequado, a

manutenção de amostras representativas de ambientes

naturais, da diversidade de espécies e de sua

variabilidade genética. Além disso, promovem

oportunidades para a pesquisa científica, educação

ambiental, turismo e outras formas menos impactantes

de geração de renda, juntamente com a manutenção

de serviços ambientais.

Frente às crescentes pressões que a zona costeira e

marinha vem sofrendo, torna-se urgente estabelecer um

planejamento que leve em consideração o manejo da

paisagem e a conectividade entre as áreas protegidas e

hábitats remanescentes.

O estabelecimento de uma rede de UCs marinhas

deve levar em conta os múltiplos níveis de informação

sobre a biodiversidade, processos ecológicos (desova,

recrutamento, conectividade de larvas, fluxo de materiais

como matéria orgânica e nutrientes) e fatores

socioeconômicos (Sala et al., 2002).

Os princípios adotados pelo PNAP permitem perceber

a importância do uso das UCs costeiras e marinhas como

instrumento para a gestão pesqueira e revelam que essa

abordagem pretende somar esforços aos demais

instrumentos tradicionalmente utilizados. A principal

estratégia diz respeito à possibilidade de incremento de

“mosaicos” de áreas protegidas, que podem compor

cenários favoráveis à conservação, com a complementação

de UCs de Proteção Integral e de Uso Sustentável, bem

como de áreas de exclusão de pesca.

Nesse contexto, devemos avançar para uma

abordagem mais moderna, considerando os sistemas

marinhos costeiros e as respectivas UCs neles

localizadas como integrantes de uma paisagem mais

ampla representada pela região costeira. Nessa

paisagem se inserem tanto os sistemas marinhos

costeiros como os sistemas terrestres costeiros, os quais

estão intimamente interligados. Portanto, o grande

desafio da atualidade não reside apenas no

estabelecimento e manutenção de redes de áreas

protegidas no mar ou no continente, mas também na

busca da conectividade entre todas essas áreas e

sistemas. Em outras palavras, o conhecimento das

relações existentes entre os sistemas marinhos e

terrestres permite constatar que a unidade de território

a ser manejada é a paisagem costeira como um todo,

e não compartimentada em unidades marinhas e

terrestres. Sob essa ótica, devem-se promover e incentivar

o estabelecimento e manutenção de áreas protegidas

que garantam uma conectividade transversal

continente–mar.

O presente capítulo tem como objetivos principais:

(a) diagnosticar os graus de conexão entre os sistemas

terrestre e marinho do Estado do Rio de Janeiro; (b)

traçar um perfil do nível de conhecimento acerca dos

ecossistemas costeiro-marinhos fluminenses; (c)

identificar estratégias e ações para a conservação da

Mata Atlântica no estado que tenham grande impacto

ou relevância na zona costeira e marinha em função

da conectividade entre biomas; (d) propor ações visando

complementar a elaboração de estratégias para

conservação da biodiversidade da zona marinha

estadual.

Abrangência geográfica e oceanografia do litoral do
Rio de Janeiro

Estendendo-se desde o limite com São Paulo, em

Trindade (23°22’6,04"S, 44°43’25,04"O), até o estado do

Espírito Santo, na cidade de São Francisco de

Itabapoana (21°18’23,80"S, 40°58’16,26"O), o litoral do

Rio de Janeiro abrange uma grande variedade de

ecossistemas costeiros e marinhos.

Em termos oceanográficos, o litoral fluminense é

bastante peculiar. Devido à mudança da orientação da

linha de costa na altura de Cabo Frio, aliada ao

fenômeno da ressurgência, o litoral do Rio de Janeiro é

o limite de duas ecorregiões oceânicas no Atlântico

Sul. Propostas de compartimentação das regiões
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costeiras mundiais já inseriam esse litoral no que

Longhurst (1998) denominou de província biogeográfica

da Corrente do Brasil. Todavia, uma proposta mais

detalhada divide as regiões costeiras nos chamados

Large Marine Ecosystems , considerando tanto as

características oceanográficas como as influências

continentais provenientes das principais bacias

hidrográficas. Segundo essa proposta, o litoral

fluminense estaria dividido entre as ecorregiões da

Plataforma Continental Leste do Brasil (no norte do

estado) e da Plataforma Continental Sul do Brasil (no

sul do estado). Essa divisão também é apresentada por

Sealy e Bustamante (1999), que inserem o Estado do

Rio de Janeiro nas regiões biogeográficas costeiras do

Leste do Brasil e do Sudeste do Brasil.

A região de Cabo Frio apresenta algumas

características geomorfológicas, meteorológicas e

oceanográficas que permitem a ocorrência da ressurgência.

A região fica sob o domínio do Anticiclone Subtropical do

Atlântico Sul (ASAS), com predominância de ventos de

nordeste. A partir de Cabo Frio, ocorre a inflexão da

orientação da linha de costa, de norte–sul para leste–

oeste. A conjunção desses dois fatores é favorável à

ocorrência do fenômeno da ressurgência. No caso de

Cabo Frio, as águas ressurgidas são as Águas Centrais

do Atlântico Sul (ACAS). O provável enriquecimento de

nutrientes pela entrada das ACAS no verão tem

influência sobre a riqueza, diversidade e abundância

dos organismos.

Quanto à conectividade entre sistemas terrestres

e marinhos, é importante reconhecermos as relações

geográficas entre os segmentos do litoral fluminense e

as bacias hidrográficas. Como mostra a Figura 17.2,

cada um dos segmentos anteriormente identificados

está relacionado a algumas bacias hidrográficas

principais.

Podemos identificar uma bacia de drenagem

específica para cada uma das baías da Ilha Grande,

Sepetiba e Guanabara, e uma bacia na Região dos

Lagos, que se estende da Lagoa de Jaconé até Rio das

Ostras. Mais para o norte, há três regiões hidrográficas:

a primeira, estendendo-se de Rio das Ostras até Macaé,

a segunda, de Macaé até São Francisco de Itabapoana

(incluindo a área de influência do Paraíba do Sul e a

região da Lagoa Feia). Esta região hidrográfica, deno-

minada de Baixo Paraíba do Sul, é bastante peculiar

por sua extensão, abrangendo os estados do Rio de

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e incluindo áreas

industriais, agrícolas e de alta ocupação urbana. Por

fim, no limite com o Espírito Santo, encontra-se a bacia

hidrográfica do Rio Itabapoana.

Apesar da reconhecida importância da biodiver-

sidade marinha do litoral fluminense, poucas são as UCs

que abrangem ecossistemas marinhos ou estuarinos. As

poucas UCs marinhas existentes não se encontram

efetivamente implementadas e, em alguns casos, é grande

a sobreposição de áreas, o que dificulta ainda mais a

gestão dessas áreas marinhas protegidas

Foto: Enrico Marone

Figura 17.1.
Arraial do Cabo e Ilha do Cabo Frio, ilustrando a mudança
na orientação da linha de costa no litoral do Rio de Janeiro.
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Figura 17.2.
Regiões hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: SERLA, 2007.

Figura 17.3.
Unidades de Conservação (Proteção Integral e Uso Sustentável), fragmentos florestais, dutovias e linhas
batimétricas no setor costeiro e marinho do Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: Bampetro
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Identificação das principais áreas de conectividade
entre Mata Atlântica e ambientes costeiro-marinhos
no litoral do Rio de Janeiro

Através da análise integrada dos polígonos de

vegetação remanescente de Mata Atlântica, dos

recursos hídricos e da distribuição de ecossistemas

costeiros como manguezais, praias, restingas, dunas e

estuários, foi realizado um diagnóstico preliminar das

principais áreas de conectividade por justaposição dos

ecossistemas de Mata Atlântica com os ambientes

costeiros ao longo do litoral fluminense.

Considerando a similaridade entre compartimentos

no que diz respeito à homogeneidade da paisagem da

Mata Atlântica, realizou-se uma avaliação do grau de

conectividade entre os biomas Mata Atlântica e Costeiro-

marinho, segundo critérios comparativos, ao longo das

quatro regiões costeiras do estado: (a) Turística da Costa

Verde, (b) Urbano-Industrial, (c) Turística dos Lagos

Fluminenses e (d) de Petróleo e Gás Natural.

Assim, foram classificados como: (a) de alta

conectividade os compartimentos com cobertura

florestal pouco fragmentada e com justaposição aos

ecossistemas litorâneos; (b) de média conectividade, os

compartimentos com cobertura florestal fragmentada

e presença de ecossistemas associados que pudessem

ser considerados vetores de conectividade entre os

biomas; (c) de     baixa conectividade, as regiões com

cobertura florestal muito baixa associadas a paisagens

alteradas. Nessa análise consideraram-se como

principais vetores de conectividade entre sistemas

terrestres e marinhos: (a) a presença de rios cujo curso

corta sistemas relativamente conservados, desde a Mata

Atlântica até a linha de costa; (b) a ocorrência de um

continuum de sistemas conservados, envolvendo desde

a Mata Atlântica até sistemas costeiros abertos do ponto

de vista do fluxo de matéria e energia, como estuários

e manguezais, além de lagoas costeiras e restingas.

Com base nesses critérios, procedeu-se à classificação

da cada compartimento do setor costeiro do Rio de Janeiro

de modo a possibilitar o estabelecimento de diretrizes de

conservação da Mata Atlântica adequadas ao nível de

conectividade com os ecossistemas marinhos.

Fotos: Enrico Marone

Figura 17.4.
Vistas da Ilha Grande, revelando a alta conectividade entre a
Mata Atlântica e os ambientes marinhos na Enseada do
Abraão (no alto) e ambientes costeiros como o manguezal
da Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul (acima).
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Identificação dos compartimentos costeiros

Através das análises de conectividade por

justaposição dos biomas Mata Atlântica e Costeiro-

marinho, e considerando-se ainda a homogeneidade

da paisagem ao longo da costa, obtiveram-se 12

compartimentos geograficamente distribuídos ao longo

das quatro regiões costeiras do estado:

A. Região Turística da Costa Verde

1. Baía de Ilha Grande (de Trindade a Mambucaba)

2. Baía da Ribeira (de Mambucaba à Ponta Leste)

3. Ilha Grande

4. Da Ponta Leste a Mangaratiba (Serra Grande)

5. De Mangaratiba a Itacuruçá, incluindo as ilhas

do Jaguanum e de Marambaia

6. Da Ilha da Madeira à Pedra de Guaratiba

7. Baía de Sepetiba Leste

Figura 17.5.
Compartimentos costeiros e graus de conectividade entre os biomas Mata Atlântica e Costeiro-marinho
identificados ao longo do litoral do Estado do Rio de Janeiro1.

B. Região Urbano-industrial
8. De Guaratiba à Ponta do Arpoador (Rio de Janeiro)

9. Baía de Guanabara Oeste

10. Baía de Guanabara Leste

C. Região Turística dos Lagos Fluminenses

11. Da Baía de Guanabara a Cabo Frio

D. Região de Petróleo e Gás Natural

12. De Cabo Frio a São Francisco de Itabapoana

Após a identificação dos setores, foi realizada a

análise do grau de conectividade entre a Mata Atlântica

e os sistemas Costeiro-marinhos para cada um dos

setores, como já descrito, obtendo-se as classificações

apresentadas na Tabela 17.1.
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Tabela 17.1.
Compartimentos costeiros, graus de conectividade e sistemas de interface no litoral do Estado do Rio de Janeiro.

Setores costeiros Grau de Sistemas de interface: manguezal (M),
conectividade entre lagoas costeiras (LC), restinga (R)
os biomas Mata
Atlântica e
Costeiro-marinho

Baía de Ilha Grande Oeste (Trindade–Mambucaba) Alta M
Baía da Ribeira (Mambucaba–Ponta Leste) Baixa M
Ilha Grande Alta -
Ponta Leste a Mangaratiba (Serra Grande) Alta -
Mangaratiba a Itacuruçá, incluindo Ilha do Jaguanum e Ilha de Marambaia Média -
Ilha da Madeira a Pedra de Guaratiba Baixa M
Baía de Sepetiba Leste Alta M
Guaratiba a Arpoador Baixa LC
Baía de Guanabara Oeste Baixa M
Baía de Guanabara Leste Média M
Baía de Guanabara a Cabo Frio Baixa L
Cabo Frio a São Francisco de Itabapoana Baixa R e LC: Jurubatiba.R: São João de Barra,Rios

São João, Macaé, Itabapoana e Paraíba do Sul

Estratégias e ações para conservação da

biodiversidade na Mata Atlântica e ecossistemas
costeiros e marinhos associados

Visando subsidiar o estabelecimento de estratégias

de conservação na Mata Atlântica com maior influência

nos ecossistemas costeiros e marinhos, foram definidas

as seguinte diretrizes de ações:

1. Estratégia: Inserção dos aspectos de conectividade

entre biomas nas ações de educação ambiental,

capacitação e aumento da percepção ambiental.

Tais aspectos de conectividade incluem a inter-

relação do continente com o ambiente marinho,

Principais ações:

• Inserir noções de conectividade ecossistêmica nos

conteúdos de educação ambiental na capacitação

dos educadores e agentes multiplicadores.

• Buscar parcerias e cooperação entre instituições

com foco na faixa costeira do estado.

• Desenvolver mecanismos para facilitar à sociedade

civil o acesso a informações.

2. Estratégia: Fortalecimento do Sistema Nacional

de Unidades de Conservação (SNUC).

Principais ações:

• Dar prioridade à criação ou ampliação de UCs

que englobem simultaneamente ecossistemas

terrestres e marinhos.

• Fortalecer a integração de UCs através de mosaicos

e corredores de biodiversidade, incorporando o

componente costeiro-marinho na criação e gestão

das unidades.

• Incorporar o conhecimento marinho na elaboração

de planos de manejo das UCs que apresentam

influência ou limite na linha de costa.

• Incluir representação nos Comitês Gestores de

especialistas na área marinha e terrestre, no caso

de UCs com influência ou limite na linha de costa.

• Priorizar, para a criação de UCs, áreas com grande

potencial de conectividade entre ambientes

terrestres e marinhos, como por exemplo estuários

e manguezais.

• Estender sistemas de compensação ambiental aos

ambientes costeiro-marinhos direta ou indiretamente

afetados, mesmo quando os impactos sejam gerados

em áreas terrestres.

3. Estratégia: Gestão da paisagem.

Principais ações:

• Integrar instrumentos de gestão: planos de bacia,

plano diretor de município, Agenda 21, planos de

manejo de UC, Gerenciamento Costeiro e Projeto Orla.

• Fortalecer a efetiva implementação do Programa

Gerenciamento Costeiro (GERCON) no Estado do

Rio de Janeiro e estudar a possibilidade de criação

de um fórum de discussão técnica e instâncias
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administrativas regionais/locais para o ambiente

costeiro e marinho.

• Utilizar os Comitês de Bacia operantes como base

para implementação das estratégias de integração

terra–mar.

• Integrar instrumentos de diferentes esferas

administrativas na aplicação das estratégias de

planejamento e gestão.

• Recuperar a cobertura florestal em bacias

hidrográficas como mecanismo para reduzir o

aporte de sedimentos e eutrofização oriundos de

processos erosivos nos ambientes costeiros.

• Proteger e recuperar as matas ciliares, áreas alagadas,

manguezais e estuários para manutenção do

balanço hídrico, reconhecendo o continuum desses

ecossistemas como filtros naturais de nutrientes,

sedimentos, poluentes etc.

• Promover a criação de mosaicos e corredores de

biodiversidade através de estratégias de

complementaridade entre as categorias de UCs

de Uso Sustentável e de Proteção Integral.

4. Estratégia: Ampliação do conhecimento existente

sobre os aspectos socioeconômicos, culturais e

ambientais e monitoramento de seus processos.

Principais ações:

• Promover estudos integrados que sejam decisivos

para a conservação, levando em consideração

processos ecológicos determinantes para a

conectividade entre ambientes terrestres e costeiro-

marinhos.

• Implantar programas de monitoramento no

ambiente marinho visando detectar mudanças de

origem terrestre.

• Criar um banco de dados do setor costeiro para a

conservação da biodiversidade e uso sustentável

dos recursos marinhos do Estado do Rio de Janeiro,

integrando informações socioeconômicas,

culturais e ambientais.

• Atualizar o banco de dados do projeto com

informações do bioma costeiro-marinho e integrá-

lo a outros bancos de dados existentes.

5. Estratégia: Apoiar atividades sustentáveis para as

comunidades tradicionais.

Principais ações:

• Levantar e mapear as áreas de ocupação e

influência das populações tradicionais.

• Identificar e documentar formas tradicionais de

uso do espaço marinho e dos recursos naturais.

• Identificar alternativas econômicas sustentáveis

viáveis para as comunidades tradicionais.

• Fomentar atividades tradicionais compatíveis com a

utilização sustentável da biodiversidade marinha.

• Levantar e mapear os limites de ocupação e as

áreas de influência das populações tradicionais.

• Inserir as comunidades tradicionais locais nos

mecanismos de gestão participativa.

6. Estratégia: Geração de renda e melhoria da

qualidade de vida.

Principais ações:

• Capacitar comunidades costeiras para alternativas

de atividades sustentáveis.

• Incentivar arranjos produtivos locais sustentáveis,

como cooperativismo, associativismo e micro-

empresas, entre outros.

• Facilitar mecanismos de acesso a programas

oficiais de fomento.

7. Estratégia: Fortalecimento institucional e

envolvimento da sociedade civil.

Principais ações:

• Integrar os órgãos ambientais das diferentes esferas

do governo, de modo a potencializar os esforços de

conservação no estado.

• Criar uma rede integrando instituições e

pesquisadores que desenvolvam projetos de

conservação no setor costeiro e marinho do Estado

do Rio de Janeiro.

• Firmar acordos de cooperação e convênios entre

agências e executores (meio acadêmico, ONGs e

outros).

• Fortalecer os órgãos de controle e fiscalização do

estado, com o aparelhamento de infra-estrutura e

recursos humanos que atendam à demanda das

UCs.

• Criar programas de comunicação e engajamento

comunitário voltados a iniciativas de conservação

do meio marinho.
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• Criar programas de voluntariado como forma de

engajamento da sociedade e atividades de extensão

no meio acadêmico voltadas a projetos específicos

de conservação em ecossistemas costeiros.

• Criar formas de incentivo para investimento de

empresas privadas em projetos de conservação

com base em responsabilidade social e ambiental.

Levantamento de fontes de informações para o

setor costeiro do Estado do Rio de Janeiro

Foi também realizado um levantamento de fontes

e bases de dados com informações ambientais

referentes aos diferentes setores costeiros do Estado do

Rio de Janeiro, como forma de subsidiar futuras ações

a serem implementadas para a gestão e conservação

dos ecossistemas costeiro-marinhos, bem como para a

manutenção da conectividade entre estes e a Mata

Atlântica.

Com base nesse levantamento, foi possível identificar

o nível de conhecimento sobre cada uma das regiões

costeiras fluminenses, no que se refere a alguns temas

específicos (biótico, físico, químico, geológico e

socioeconômico). Esses resultados preliminares são

apresentados na Tabela 17.2.

Plâncton 1 1 2 2* 0 6
Peixes 2 2 2 2 1 9
Recurso pesqueiro 1 1 2 1 1 6
Mamíferos marinhos 2 1 2 1 2 8
Bentos de substrato não-consolidado 1 1 1 2* 0 5
Bentos de substrato consolidado 2 2 2 2 2* 10
Praias arenosas 1 1 2 1 0 5
Manguezal 1 2* 2* 1 1 7
Quelônios 1 1 1 1 2 6
Aves 1 1 1 1 1 5
Microbiota 0 0 2* 0 0 2
Diagnóstico socioeconômico 2 2 2 2 2 10
Comunidades tradicionais 1 1 2 2 1 7
Contaminação/poluição 1 2 2 1 2* 8
Biogeoquímica 1 2 2* 2* 2* 9
Processos costeiros (física, geomorfologia) 1 2 2 2 2* 9
Maricultura 2 1 1 2* 0 6
Total 21 23 30 25 19  

Turística da Costa Verde
Regiões

Baía de
Ilha Grande

Baía de
Sepetiba

Inventários

0: nada conhecido; 1: pouco conhecido; 2: bem conhecido; *: estudos concentrados em determinado aspecto e/ou em alguns locais.

A tabela evidencia que a região com maior nível

de conhecimento é a região metropolitana (Urbano-

Industrial), refletindo a influência direta da capital do

estado, bem como sua importância social, econômica

e política, além da proximidade dos principais centros

de pesquisa, órgãos públicos e ONGs. Por outro lado,

as regiões da Baía de Ilha Grande e do norte do estado

(Petróleo e Gás Natural) são aquelas sobre as quais se

dispõe de menos informações. No caso específico da

região norte, podemos destacar que o cenário atual é

menos crítico que o observado há alguns anos, quando

o conhecimento sobre a região era realmente bastante

precário. Tal situação tem se revertido em virtude da

grande importância da região quanto à exploração de

petróleo e gás. Esse fato reflete-se na característica de

alguns estudos espacialmente concentrados nas regiões

de interesse direto do setor de petróleo, em áreas de

conhecimento tais como contaminação/poluição,

biogeoquímica, processos costeiros e oceanografia física.

Ao analisarmos os aspectos mais bem conhecidos

do ambiente costeiro-marinho do Estado do Rio de Janeiro,

fica claro não existir uma política ou uma estratégia de

orientação para o conhecimento desses ambientes. Assim,

de um lado temos aqueles aspectos que são conhecidos

por apresentarem forte interface com outros setores, tais

Urbano-
Industrial

Turísticas
dos Lagos

Fluminenses

de
Petróleo e

Gás Natural
Total

Tabela 17.2.
Revisão preliminar do grau de conhecimento científico existente sobre as regiões costeiras do Estado do Rio de Janeiro.
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como os conhecimentos de socioeconomia (cujas

informações estão disponíveis em diferentes bancos de

dados) e os processos costeiros, que refletem os interesses

dos setores portuário e de petróleo e gás. Por outro lado, o

bom nível de conhecimento sobre peixes, bentos de

substrato consolidado e biogeoquímica reflete esforços

isolados de pesquisadores e de grupos de pesquisa.

Diretrizes para a elaboração de estratégias e ações

para conservação da biodiversidade marinha do
Estado do Rio de Janeiro

O PNAP define que princípios como representati-

vidade, ocorrência de espécies ameaçadas ou em risco de

extinção e importância ecológica da área sejam alguns

dos critérios utilizados para a identificação de áreas

prioritárias e estabelece, entre outras metas: (a) concluir

diagnóstico das lacunas referentes aos ambientes costeiros

e marinhos no SNUC, incluindo-se as áreas de exclusão

de pesca legalmente estabelecidas; (b) estabelecer um

sistema efetivo e representativo de UCs costeiras e

marinhas; (c) definir todas as UCs e demais áreas

protegidas integradas mediante a utilização da abordagem

ecossistêmica, segundo critérios de conectividade ecológica

(Brasil, 2006b).

Com base na necessidade de integração de

estratégias voltadas ao setor costeiro e marinho fluminense,

propõe-se um projeto específico para a elaboração de

Estratégias de conservação da biodiversidade marinha no

Estado do Rio de Janeiro. Essa iniciativa deve culminar em

um Workshop Marinho para o Estado do Rio de Janeiro,

mas etapas anteriores devem fomentar a realização de

diagnósticos, estudos específicos e integração de banco

de dados com informações georreferenciadas do setor

costeiro e marinho. Algumas diretrizes foram estabelecidas

para direcionar a realização de um evento dessa natureza.

Uma revisão preliminar de informações foi empreendida

com o propósito de identificar lacunas de informação sobre

o setor costeiro e marinho fluminense e, dessa forma, indicar

as principais regiões do estado e áreas temáticas a serem

priorizadas.

Levando-se em consideração as discussões do

grupo de Ecossistemas Marinhos, além das próprias

diretrizes do Plano Nacional de Áreas Protegidas,

estabeleceram-se as seguintes recomendações para o

projeto Estratégias de conservação da biodiversidade

marinha no Estado do Rio de Janeiro:

a) Criar de um Sistema Central de Informação

Geográfica, unificando uma base cartográfica para

padronização do banco de dados georreferenciado.

b) Facil i tar o acesso a dados ambientais e

sócioeconômicos para que estes possam ser

utilizados por todos os parceiros, e promover a

atualização do banco de dados como instrumento

de suporte à tomada de decisões.

c) Promover a integração entre bancos de dados com

informações sobre os ambientes terrestres e

costeiro-marinhos.

d) Elaborar projeto específico para Estratégias de

conservação da biodiversidade marinha no Estado

do Rio de Janeiro, com a criação do banco de

dados costeiro-marinhos do Rio de Janeiro.

e) Realizar estudos de representatividade do sistema

atual de UCs baseados em conceitos como

ecorregião, áreas prioritárias e outros parâmetros

biogeográficos.

f) Definir estratégias de ação para conservação do

bioma costeiro-marinho baseado no projeto

Avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias

para conservação, utilização sustentável e repartição

de benefícios da biodiversidade (Brasil, 2002, 2006a).

g) Fomentar pesquisas de levantamento de

biodiversidade nas áreas prioritárias já identificadas,

enfatizando a importância de realização de inventário

biológico nas áreas com lacunas de informação.

h) Estabelecer sistemas de monitoramento da

biodiversidade em níveis locais e regionais e

fomento de pesquisas científicas específicas sobre

estoque pesqueiro.

i) Incrementar iniciativas de fiscalização marinha na

região, integrando ações de fiscalização em uma

rede de UCs e priorizando a gestão em mosaico.

j) Desenvolver planos de comunicação e educação

ambiental em nível regional e local, de forma a

envolver as comunidades tradicionais no processo

participativo de gestão das áreas marinhas
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protegidas.

k) Criar um sistema de incentivos para a conservação

e um fundo de investimentos para os projetos de

conservação, além de promover parcerias entre o

governo e instituições não-governamentais de

forma a integrar iniciativas de manejo e gestão

da zona costeira e marinha.

l) Promover formas de engajamento dos diversos

setores privados, principalmente a indústria de

petróleo e gás natural, nos esforços de conser-

vação da biodiversidade e direcionamento do

desenvolvimento regional com base na sustenta-

bilidade social, econômica e ambiental.
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A conservação associada à realidade

socioeconômica e cultural é uma meta que vem

permeando as decisões de gestores públicos e

privados. Para tanto, é fundamental conhecer a

capacidade das comunidades em responderem às

pressões que se apresentam. As intervenções

sustentáveis, que visam mitigar ou prevenir os efeitos

negativos da ação humana sobre o ambiente,

paralisar ou reverter os danos causados ao meio e

preservar e conservar a natureza e os recursos

naturais serão aquelas que possuem respaldo na

ambiência social e realidade econômica, vetores

constantes de pressão.

No cenário do Estado do Rio de Janeiro,

como veremos neste capítulo, se observa uma

realidade de inserção social com características

bastante díspares, sendo que, via de regra, a

sociedade civil tem reduzida participação em

instâncias como conselhos e comitês, pouco

influindo no processo decisório. Para Fung e

Wright (2003), quando alguns grupos não podem

influenciar a agenda política através dos

processos de tomada de decisão ou obter

informações relevantes para avaliar como as

alternativas políticas poderão servir a seus

interesses, por estarem esses grupos excluídos,

desorganizados ou muito fracos, é provável que

sejam mal servidos tanto pelas leis quanto pelas

políticas.

A dificuldade em trabalhar as diferenças e

a pouca experiência na inclusão da sociedade

no processo de definição de políticas e estratégias

para a conservação têm levado à adoção de

políticas ambientais pautadas fundamentalmente

na criação de Unidades de Conservação (UCs).

Neste trabalho foram consideradas as diferentes

categorias de UCs sob jurisdição governamental

ou privada, conforme o Sistema Nacional de

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC)

(Lei Federal 9 985/2000).

Atualmente o Estado do Rio de Janeiro possui

cerca de 270 UCs, perfazendo uma área de

735 432,5 ha (Tabela 18.1).
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Tabela 18.1.
Unidades de Conservação no Estado do Rio de Janeiro, segundo a gestão e a categoria.

Desse total, 53% são UCs federais, 31% estaduais

e 15% municipais, havendo ainda 1% que constituem

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs)

(Figura 18.1).

Entretanto, uma vez que as áreas de sobreposição

existentes entre as diferentes UCs perfazem

aproximadamente 8%, cerca de 16% da área total do

Estado do Rio de Janeiro se encontra legalmente

protegida, principalmente por unidades federais, criadas

e gerenciadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

e dos Recursos Naturais (Ibama).

Considerando-se as diferentes categorias de UCs,

35% são de Proteção Integral, 49% de Uso Sustentável,

15% de UCs municipais e 1% de RPPNs (Figura 18.2).

As RPPNs foram consideradas separadamente não

só por possuírem gestão vinculada ao setor privado,

mas também por serem categorizadas no SNUC como

UCs de Uso Sustentável quando suas restrições de uso

apresentam maior compatibilidade com a categoria

Proteção Integral.

Quanto aos resultados das UCs municipais, estas

não foram enquadradas em diferentes categorias por

possuírem, na maioria das vezes, tipologia incompatível

com a classificação do SNUC. Nem todas essas unidades

têm localização e área precisas, pois as prefeituras, em

sua maioria, não dispõem de informações seguras sobre

as UCs locais. Sendo assim a área descrita para essas

unidades é apenas aproximada.

Para uma avaliação mais profunda do nível de

proteção em que se encontram as diferentes regiões

fitoecológicas do estado, foi elaborado um Índice de

Implementação avaliado com o método Rapid

53%

31%

15%

1%

Federais
Estaduais
Municipais 
RPPNs

35%

49% 15%

1%

PI
US
Municipais 
RPPN

Figura 18.1.
Distribuição das Unidades de Conservação do
Estado do Rio de Janeiro, por responsabilidade
de gestão.

RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Figura 18.2.
Distribuição das Unidades de Conservação do
Estado do Rio de Janeiro, por categoria.

PI: Proteção Integral; US: Uso Sustentável;
RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Proteção Integral Uso Sustentável Total

N área (ha) N área (ha) N área (ha)

Federais 11 134 957,9 9 252 099,0 20 387 056,9

Estaduais 16 123 401,5 13 106 622,8 29 230 024,3

Municipais 174 113 090,2

Particulares 47 5 261,19 47 5 261,1

Total 27 258 359,4 69 363 983,0 270 735 432,5
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Assessment and Prioritization of Protected Area

Management (RAPPAM), desenvolvido pela World Wide

Fund for Nature (WWF, 2003). O método foi adaptado

às limitações das informações disponíveis sobre as UCs

do Estado do Rio de Janeiro e, aplicando-se questio-

nários junto aos gestores de UCs e correlatos, obtiveram-

se dados para geração do índice dados do Projeto

Radambrasil (1983).

O Índice de Implementação é composto de variáveis

que contemplam: a) a legalidade de criação e adequação

da categoria; b) a existência e acompanhamento do plano

de manejo; c) a infra-estrutura e recursos humanos; d) a

existência e atuação de Conselho Gestor; e) a fiscalização

e monitoramento; f) a existência de pesquisa visando o

aprimoramento do plano de manejo. O índice varia de 0 a

10, sendo o valor nulo indicativo de ausência de

informação.

Considerando a comum ocorrência de sobreposição

entre UCs de diferentes categorias, foram adotadas as

seguintes regras de análise: a) no caso de sobreposição

entre UC de Proteção Integral e UC de Uso Sustentável, foi

considerado o índice obtido na avaliação da UC de

Proteção Integral; b) no caso de sobreposição de UCs de

mesma categoria, foi considerado o índice de maior valor.

As informações relativas às UCs foram obtidas junto

aos órgãos responsáveis por sua gestão, quais sejam: a)

no âmbito federal, o Ibama; b) no âmbito estadual, o

Instituto Estadual de Florestas (IEF-RJ) e a Fundação

Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA); c)

no âmbito municipal, as secretarias responsáveis por

questões ambientais. No caso das UCs estaduais e federais,

foi possível obter o polígono formado por seus limites.

Quanto às UCs municipais, devido à inexistência

de um cadastro ou banco de dados oficial, as

informações foram inicialmente extraídas dos dados

originais, por município, contidos no Perfil dos

Municípios Brasileiros (IBGE, 2002). Estes dados foram

verificados por meio de contato com as secretarias

municipais responsáveis pela área de meio ambiente,

posteriormente levantando-se em campo um ponto

georreferenciado de localização da respectiva UC.

De posse das informações colhidas e do índice

que sintetiza o nível de implementação, pôde-se avaliar

a efetividade das UCs — aspecto extremamente

importante para estimar sua capacidade de resposta.

As figuras 18.3 e 18.4 mostram a distribuição das

UCs segundo seu Índice de Implementação, agrupadas

nas seguintes classes: a) de 0 a 5, implementação

insatisfatória; b) de 6 a 7, razoável; c) de 8 a 9, satisfatória;

d) 10, implementação plena.

Como mostra a Figura 18.3, as UCs sob gestão

federal (Ibama) possuem os melhores Índices de

Implementação (razoável e satisfatório), sendo também

as que mais apresentam índice pleno.

As UCs sob a gestão dos órgãos estaduais (IEF-RJ,

FEEMA) concentram Índices de Implementação

razoáveis e satisfatórios, embora cerca de 10%

apresentem índice insatisfatório.

Uma análise mais detalhada das variáveis que

compõem o índice revela que 50% das UCs estaduais

não possuem plano de manejo e em 54% o Conselho

Gestor não é atuante. Tais lacunas na gestão das UCs

estaduais comprometem de maneira importante sua

finalidade, como indicado por índices inferiores aos de

UCs federais.

Nas UCs municipais, geralmente geridas pelas

Secretarias de Meio Ambiente do município ou outras

que exerçam papel equivalente, predomina Índice de

Implementação insatisfatório. Apenas 36% foram

avaliadas como implementadas razoavelmente.

As UCs particulares (RPPNs) têm predominante-

mente Índice de Implementação razoável. Em entrevista

descritiva, a maioria dos proprietários alegou falta de

recursos para pôr em prática o plano de manejo a longo

prazo. Foi mencionada com freqüência a impossibili-

dade de manter a segurança da propriedade, em razão

do custo de mão-de-obra para esse fim.

Quanto à categoria, a Figura 18.4 aponta maior

concentração de UCs de Uso Sustentável com Índice

de Implementação satisfatório (52,4%). As demais UCs

dessa categoria possuem Índice de Implementação

razoável (38,1%) e insatisfatório (9,5%).

Na categoria de Proteção Integral predomina o

Índice de Implementação razoável (51,8%), seguido de

satisfatório (37,0%), pleno (7,4%) e insatisfatório (3,7%).

Portanto, apesar do maior percentual de UCs com índice
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Figura 18.4.
Índices de Implementação das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro, por categoria.
PI: Proteção Integral; US: Uso Sustentável

Figura 18.3.
Índices de Implementação das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro, em função da gestão.
RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural.

razoável, essa categoria apresenta em média menos

problemas que as UCs de Uso Sustentável, em que a

porcentagem com índice insatisfatório é maior e não

há nenhuma UC plenamente implementada.

Esses resultados se explicam pela maior

concentração de UCs de Uso Sustentável geridas pelo

estado, que reproduzem o padrão já descrito de plano

de manejo inexistente e Conselho Gestor pouco atuante.

Os Anexos 18.1 e 18.2 listam todas as UCs existentes

no estado, indicando seus órgãos gestores, categorias e

distribuição nas regiões fitoecológicas. A Tabela 18.2

sintetiza essas informações, apontando o percentual de

cada região fitoecológica protegido por diferentes categorias

de UC e os níveis de implementação destas.

Para o cálculo da área das UCs em cada região

fitoecológica, utilizou-se o mapa de vegetação do Projeto

Radambrasil (Radambrasil, 1983), integrando-o aos

limites das UCs estaduais e federais. No caso de RPPNs

e UCs municipais, a determinação das regiões

fitoecológicas baseou-se no padrão dominante no

município, já que as informações sobre seus limites

não são precisas. Os valores apresentados baseiam-se

na área original de cada uma das regiões fitoecológicas,

independente da cobertura vegetal e uso atual.

Não constam áreas de Savana na Tabela 18.2.

pelo fato de inexistirem UCs nessa região fitoecológica

no Estado do Rio de Janeiro.
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Tabela 18.2.
Representatividade das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro, por região fitoecológica e nível de implementação

Floresta Estacional Semidecidual
PI US RPPN Municipais Total

Parcela protegida (%) 0,15 0,9 0,01 0,15 1,2
Implementação (%):
     Insatisfatória 50 0 0 5
     Razoável 0 63 100 95
     Satisfatória 50 37 0 0
     Plena 0 0 0 0

Floresta Ombrófila Densa
PI US RPPN Municipais Total

Parcela protegida (%) 13,7 18,9 0,2 5,9 38,7
Implementação (%):
     Insatisfatória 8,3 0 0 58,1
     Razoável 41,7 50 95,1 41,9
     Satisfatória 41,7 50 0 0
     Plena 8,3 0 4,9 0

Formações Pioneiras
PI US RPPN Municipais Total

Parcela protegida (%) 7,8 2,9 0,2 1,4 12,3
Implementação (%):
     Insatisfatória 10 0 0 100
     Razoável 40 25 100 0
     Satisfatória 40 50 0 0
     Plena 10 25 0 0

Savana Estépica
PI US RPPN Municipais Total

Parcela protegida (%) 0 11,7 0 0 11,7
Implementação (%):
     Insatisfatória 0 0 0 0
     Razoável 0 33,3 0 0
     Satisfatória 0 66,7 0 0
     Plena 0 0 0 0

Floresta Ombrófila Mista
PI US RPPN Municipais Total

Parcela protegida (%) 75,5 0 0 0 75,5
Implementação (%):
     Insatisfatória 0 0 0 0
     Razoável 0 0 0 0
     Satisfatória 0 0 0 0
     Plena 100 0 0 0

PI: Proteção Integral; US: Uso Sustentável; RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Considerando seus limites originais, as regiões

fitoecológicas no Estado do Rio de Janeiro abrangem

as seguintes proporções: a) Floresta Estacional

Semidecidual: 47,9%; b) Floresta Ombrófila Densa:

42,2%; c) Formações Pioneiras: 8,9%; d) Savana Estépica:

0,2%; e) Floresta Ombrófila Mista: 0,3%; f) Savana: 0,5%.

Entretanto, da enorme área originalmente

ocupada pela Floresta Estacional Semidecidual poucos

são os remanescentes florestais. Os fragmentos ainda

existentes se encontram freqüentemente distribuídos

de forma dispersa e grande parte da área ocupada por

essa formação consiste em vastas áreas desmatadas e

em diferentes intensidades de degradação. (Ver

Capítulos 7 e 8).

Essa área foi intensamente explorada pelos

diversos ciclos agropecuários que se estabeleceram no

Estado do Rio de Janeiro, marcadamente o café, a cana-

de-açúcar e a pecuária leiteira. A região expressa de

maneira clara a fissura histórica existente entre as

estratégias de produção e conservação, apresentando

apenas 1,2% de sua área original protegida (Tabela

18.2).

A estratégia para a conservação da biodiversidade

nesse cenário consiste em reduzir o isolamento dos

fragmentos, o que pode ser feito com programas de

recuperação da vegetação nativa e estímulo a práticas

produtivas que se mostrem amigáveis à conservação.

Dado o grau de degradação e fragmentação da área,
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os programas de revegetação poderiam se iniciar em

UCs municipais localizadas em áreas degradadas.

A Floresta Ombrófila Densa, diferentemente da

Floresta Estacional Semidecidual, encontrou alguma

proteção nas vertentes acentuadas da Serra do Mar e

da Serra da Bocaina. As áreas de menor declive, por

sua vez, passíveis de ocupação para fins de produção

agropecuária ou urbano-industrial, foram intensamente

alteradas.

Assim, ainda que dispondo de um percentual

elevado de sua área original protegido (38,7%) (Tabela

18.2), a Floresta Ombrófila Densa concentra as UCs de

Uso Sustentável em áreas já alteradas de baixada,

sendo que poucas dessas unidades se encontram em

nível pleno de implementação.

De modo geral, as UCs de Uso Sustentável

encontradas nessa região fitoecológica sintetizam

problemas mais agudos relacionados com a ocupação

e expansão urbana desordenadas, com a agricultura

associada ao uso intensivo de agrotóxicos e com zonas

industriais, o que torna sua gestão mais complexa, por

envolver fortes interesses econômicos.

Apenas 12,3% das áreas de Formação Pioneira

estão sob proteção (Tabela 18.2). Entretanto, como nessa

categoria se incluem regiões bastante distintas, como

Manguezais, Restingas e Campos de Altitude, a área

protegida tende a não ser representativa desses

ambientes.

Torna-se necessária, portanto, uma reflexão mais

aprofundada, não só quanto à representatividade

desses ambientes específicos, mas também quanto ao

Índice de Implementação associado às UCs presentes.

Essa análise torna-se imprescindível porque parte

desses ambientes está fortemente voltada à indústria do

turismo (Restingas) e à pesca (Mangues), atividades que

demandam critérios claros para seu desenvolvimento. A

ausência desses critérios ameaça o status de proteção e a

capacidade dos ambientes em responderem às pressões

oriundas dessas atividades.

As áreas de Savana Estépica, embora apresen-

tando percentual de proteção de 11,7% (Tabela 18.2),

possuem apenas UCs de Uso Sustentável. Para a

conservação dessa região torna-se necessário elaborar

planos de manejo compatíveis com as pressões e

demandas existentes (indústria do turismo), bem como

sua efetiva implementação.

A Floresta Ombrófila Mista, cuja área é pouco

expressiva quando comparada à do estado (0,9%), se

encontra bem amparada em termos da representatividade

e Índice de Implementação de suas UCs (Tabela 18.2).

As UCs municipais, de maneira geral, podem

viabilizar um aumento expressivo da capacidade de

resposta das regiões fitoecológicas existentes no estado.

Os municípios, porém, dependem de apoio técnico e

estímulo financeiro para concretizar esse potencial.

Iniciativas ainda incipientes no estado, como o

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços

voltado a iniciativas de conservação (ICMS Ecológico),

podem significar um grande avanço para os municípios,

bem como para os proprietários de RPPNs, uma vez

que permitem alocar recursos em programas que

viabilizem a implementação de UCs.

O Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) e

algumas Organizações Não-Governamentais (ONGs), a

exemplo da Conservação Internacional, têm disponibilizado

editais para esses fins. Entretanto, a falta de experiência

na elaboração de propostas para captação de recursos

muitas vezes impede que essas iniciativas alcancem maior

grau de repercussão e sucesso.

Observa-se, por exemplo, a concentração de RPPNs

nas áreas onde atua a Associação Mico-Leão-Dourado,

ONG de ação local que vem apoiando proprietários na

elaboração de propostas, permitindo a ampliação das

iniciativas da Conservação Internacional nos locais em

que atua.

Além das UCs, as demais áreas protegidas

(comunidades quilombolas e terras indígenas) existentes

no estado possuem enorme potencial para colaboração

com estratégias de conservação. A tradição cultural das

comunidades tradicionais, de uso coletivo das terras para

subsistência e fortes crenças ligadas à natureza, favorece

seu envolvimento na consolidação de estratégias

participativas e condizentes com a realidade local. Foram

consideradas comunidades tradicionais aquelas que,

segundo Arruda (1999), apresentam um modelo coletivo

de ocupação do espaço e uso dos recursos naturais, voltado
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Comunidade Município Área (ha) Situação Legal Fonte

Associação dos Moradores Quilombos de Santana Quatis 828 Em litígio K, P

Campinho da Independência Parati 288 Titulada e registrada K, P, IPHAN

Quilombola da Ilha de Marambaia Mangaratiba  Em litígio K, P

Rasa Armação dos Búzios 1 Sem titulação K, P

Santa Rita do Bracuí Angra dos Reis 500 Em litígio K

São José da Serra Valença 838 Em litígio K

Fazenda da Caveira São Pedro da Aldeia 720 Em litígio K

Preto Forro Cabo Frio 24 Em litígio K

Alto da Serra Rio Claro 1945 Em litígio K

Sítio Denon Vassouras  Sem registro oficial K

Barão de Vassouras Vassouras  Lotes adquiridos K

Sitio dos Elias Cabo Frio 35 Em litígio K

Fazenda do Espírito Santo Cabo Frio 50 Em litígio K

Fazenda Machadinha Quissamã   K

Coco Campos   MMA

Conceição do Imbé Campos   MMA

Família Pinto–Sapucã Rio de Janeiro   MMA

Ilha do Governador Rio de Janeiro   MMA

Karu Kango Não especificado   MMA

Lídice Rio Claro   MMA

Patrimônio Parati   MMA

Manoel Congo Paty do Alferes   MMA

Maria Conga Magé Incra

Pedra do Sal Rio de Janeiro Incra

principalmente à subsistência e baseado em uso intensivo

de mão-de-obra familiar e em tecnologias derivadas de

conhecimentos patrimoniais. Segundo esses critérios, são

comunidades tradicionais as indígenas, as quilombolas e

as caiçaras.

As áreas quilombolas fluminenses encontram-se

sob responsabilidade compartilhada da Fundação

Palmares, do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto

Nacional de Reforma Agrária (INCRA) e do Instituto de

Terras do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ). Entretanto,

as informações disponíveis nessas instituições não

cobrem o total das áreas quilombolas do estado, o que

requereu ampliação da busca das informações em

acervos de ONGs que trabalham com o tema e junto à

Associação de Quilombos do Estado do Rio de Janeiro

(Aquilerj).

Da busca de informações foi consolidada uma

lista de comunidades quilombolas existentes no Estado

do Rio de Janeiro, incluindo área ocupada, número de

famílias, lideranças e localização aproximada (Quadro

18.1). A localização precisa dessas áreas foi obtida por

georreferenciamento em campo, uma vez que se

dispunha dessa informação apenas para número

pequeno das áreas listadas.

Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro possui

apenas uma comunidade quilombola reconhecida,

sendo de grande importância a regulamentação das

demais áreas e o planejamento coletivo de seu uso.

Quadro 18.1.
Comunidades quilombolas do Estado do Rio de Janeiro.

Incra: Instituto Nacional de Reforma Agrária (arquivos institucionais); IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; K: Koinonia/Observatório Quilombola
(www.koinonia.org.br, acesso: jul. 2006, e entrevista com técnicos da instituição); MMA: Ministério do Meio Ambiente, Cadastro Nacional de Áreas Protegidas
(www.mma.gov.br, acesso: jul. 2006); P: Fundação Cultural Palmares (www.palmares.gov.br).
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A presença de comunidades quilombolas nas

regiões fi toecológicas de Floresta Estacional

Semidecidual e Formações Pioneiras, que possuem

pouca área protegida na forma de UCs (Figura 18.5)

destaca a importância do envolvimento dessas

comunidades em programas de conservação.

Quanto às terras indígenas, sob jurisdição do

governo federal através da Fundação Nacional do Índio

(FUNAI), foram obtidos os polígonos das áreas

reconhecidas existentes no estado. Essas terras (Guarani

de Bracuí, Guarani Araponga e Guarani Parati-Mirim),

por sua vez, estão concentradas na parte sudoeste da

Floresta Ombrófila Densa e em uma porção da Floresta

Ombrófila Mista, na Região Turística da Costa Verde

(Figura 18.5).

Como já mencionado, a capacidade de inserção

da sociedade nos processos decisórios possibilita uma

maior aderência às estratégias de conservação

adotadas, ampliando a capacidade de resposta a

pressões. Para avaliação dessa capacidade de inserção

foi gerado o Índice de Governança.

Figura 18.5.
Localização das comunidades quilombolas e terras indígenas nas regiões fitoecológicas do Estado do
Rio de Janeiro.

As formas participativas de planejamento, como

parte de uma rede de compromissos entre atores sociais,

são elemento indispensável para viabilizar experiências

de gestão que suplantem os limites administrativos.

Os dados do Perfil dos Municípios Brasileiros (IBGE,

2002) foram atualizados com entrevistas realizadas em

cada município para criação do Índice de Governança,

de modo a contemplar os seguintes aspectos:

a) pessoal ocupado na área de meio ambiente

municipal;

b) Agenda 21 (estágio de implementação; participação

da sociedade civil);

c) plano diretor local e regional (existência de plano

diretor que aborda a questão ambiental);

d) Conselho Municipal de Meio Ambiente (existência

de conselho que tenha se reunido nos últimos

12 meses e com representação mínima de 50%

da sociedade civil);

e) Participação em Consórcio Intermunicipal, Comitê de

Bacia Hidrográfica ou outra forma de associação na

área ambiental.
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Tais variáveis foram sintetizadas no Índice de

Governança, que varia de 0 a 10, sendo o valor nulo

sempre indicativo de ausência de informação.

Para melhor avaliação e entendimento do cenário

estadual de governança, o índice foi categorizado nas

seguintes classes: a) de 0 a 5, governança insatisfatória;

b) de 6 a 7, governança razoável; c) de 8 a 9, governança

satisfatória; d) 10, governança plena.

Dos 92 municípios fluminenses, apenas seis

apresentam governança plena. Em 50 o Índice de

Governança é satisfatório, em 30 é razoável e em seis

é insatisfatório.

Embora os números mencionados indiquem uma

realidade animadora (Figura 18.6), o envolvimento da

sociedade se apresenta em estágios bastante

incipientes (razoáveis ou insatisfatórios) na maioria dos

municípios localizados na Região Fitoecológica de

Floresta Estacional Semidecidual.

Complementarmente às que têm origem nos diversos

setores do governo, as ações originadas na sociedade civil

são fundamentais para estimular e instrumentalizar

Figura 18.6.
Índices de Governança dos municípios do Estado do Rio de Janeiro.

atitudes cidadãs que respaldem estratégias de conservação.

Para avaliar as ações oriundas da sociedade civil e demais

atores que não estão nucleados em ambientes com

capacidade decisória, foi idealizado o Índice de Ações Sócio-

Ambientais. Esse índice representa a mobilização e atuação

efetiva da sociedade civil. Para compô-lo, foram

considerados os seguintes aspectos:

a) instituições atuantes no município;

b) instituições com sede no município;

c) tipo de atuação (mobilização ou execução de

projetos);

d) abrangência da atuação;

e) número de projetos desenvolvidos ou em

desenvolvimento.

As informações foram obtidas em cadastros de ONGs

e de diferentes fontes financiadoras de projetos que atuam

junto a instituições de pesquisa e ao terceiro setor.

O menor valor possível para este índice é 0,

indicativo de inexistência de informações. O maior valor

é limitado pelo número de projetos e/ou instituições

atuantes no município.
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Figura 18.7.
Índice de Ações Sócio-ambientais dos municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Tendo em conta a realidade do Estado do Rio de

Janeiro, o Índice de Ações Sócio-Ambientais foi assim

categorizado: a) de 0 a 5, nível insatisfatório; b) de 6 a 7,

razoável; c) de 8 a 9, satisfatório; d) 10 ou mais, nível pleno.

A lacuna de informações para composição desse

índice é evidente na Figura 18.7. Tal resultado pode ser

atribuído a uma desarticulação entre os órgãos de fomento,

que não contam com gestão unificada de informação,

com o agravante de que muitos não possuem bancos de

dados acessíveis. Isso torna impossível conhecer as

iniciativas neles empreendidas.

A sociedade civil, por sua vez, apesar de atuante,

muitas vezes participa de maneira informal, sendo

grande sua fragilidade técnica para a proposição e

execução de projetos (Figura 18.6).

Esta realidade evidencia a necessidade de

fortalecimento da sociedade civil, principalmente nas

regiões em que sua participação nas decisões

governamentais é ainda precária.

Nos capítulos seguintes os aspectos tratados até

o momento serão abordados mais detalhadamente para

cada uma das regiões do estado.
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Anexo 18.1.
Unidades de Conservação Federais, Estaduais e Particulares do Estado do Rio de Janeiro.

Região fitoecológica dominante: Floresta Ombrófila Densa

Unidade de Conservação Categoria Gestor Área total (ha) Região fitoecológica %

Estação Ecológica Estadual do Paraíso Proteção integral FEEMA 4 921,1 Floresta Ombrófila Densa 100

Estação Ecológica Tamoios Proteção integral IBAMA 8 700,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Parque Estadual da Ilha Grande Proteção integral IEF 4 245,7 Floresta Ombrófila Densa 100

Parque Estadual da Pedra Branca Proteção integral IEF 12 529,6 Floresta Ombrófila Densa 100

Parque Estadual do Desengano Proteção integral IEF 21 402,2 Floresta Ombrófila Densa 100

Parque Estadual do Grajaú Proteção integral IEF 81,2 Floresta Ombrófila Densa 100

Parque Estadual dos Três Picos Proteção integral IEF 46 287,1 Floresta Ombrófila Densa 100

Parque Nacional da Serra dos Órgãos Proteção integral IBAMA 10 485,3 Floresta Ombrófila Densa 100

Parque Nacional da Tijuca Proteção integral IBAMA 3 437,5 Floresta Ombrófila Densa 100

Reserva Biológica de Araras Proteção integral IEF 2 120,6 Floresta Ombrófila Densa 100

Reserva Biológica do Tinguá Proteção integral IBAMA 25 077,5 Floresta Ombrófila Densa 100

Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul Proteção integral FEEMA 3 400,1 Floresta Ombrófila Densa 100

Reserva Biológica Nacional de Poço das Antas Proteção integral IBAMA 5 033,9 Floresta Ombrófila Densa 100

Reserva Ecológica da Juatinga Proteção integral IEF 9 876,6 Floresta Ombrófila Densa 100

Reserva Ecológica de Alcobaça Proteção integral IBAMA 274,4 Floresta Ombrófila Densa 100

APA de Cairucu Uso Sustentável IBAMA 11 618,8 Floresta Ombrófila Densa 100

APA do Gericino-Mendanha Uso Sustentável FEEMA 7 972,0 Floresta Ombrófila Densa 100

APA dos Frades Uso Sustentável FEEMA 3 111,1 Floresta Ombrófila Densa 100

Floresta Nacional Mario Xavier Uso Sustentável IBAMA 539,1 Floresta Ombrófila Densa 100

Área de Proteção Ambiental e Preservação Permanente da Floresta do Jacarandá Uso Sustentável FEEMA 942,3 Floresta Ombrófila Densa 100

APA de Petrópolis Uso Sustentável IBAMA 52 735,3 Floresta Ombrófila Densa 100

APA de Macaé de Cima Uso Sustentável FEEMA 31 017,6 Floresta Ombrófila Densa 100

APA da Chacrinha Uso Sustentável IEF 240,0 Floresta Ombrófila Densa 100

APA Guandu Uso Sustentável IEF 13,3 Floresta Ombrófila Densa 100

Ceflusmme RPPN Proprietário 3,4 Floresta Ombrófila Densa 100

Gleba O Saquinho de Itapirapuã RPPN Proprietário 4,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Reserva Ecológica Metodista Ana Gonzaga RPPN Proprietário 73,1 Floresta Ombrófila Densa 100

Reserva Mato Grosso RPPN Proprietário 26,1 Floresta Ombrófila Densa 100

Fazenda Roça Grande RPPN Proprietário 63,7 Floresta Ombrófila Densa 100

Reserva Porangaba RPPN Proprietário 9,0 Floresta Ombrófila Densa 100

CONTINUA
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Unidade de Conservação Categoria Gestor Área total (ha) Região fitoecológica %

Sítio Angaba RPPN Proprietário 29,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Sítio Poranga RPPN Proprietário 34,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Reserva Querência RPPN Proprietário 6,3 Floresta Ombrófila Densa 100

Granja Redenção RPPN Proprietário 33,8 Floresta Ombrófila Densa 100

Fazenda Arco-Íris RPPN Proprietário 45,9 Floresta Ombrófila Densa 100

Fazenda Santa Izabel RPPN Proprietário 525,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Sítio Santa Fé RPPN Proprietário 14,3 Floresta Ombrófila Densa 100

Sítio Cachoeira Grande RPPN Proprietário 14,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Fazenda Gaviões RPPN Proprietário 117,4 Floresta Ombrófila Densa 100

União RPPN Proprietário 343,1 Floresta Ombrófila Densa 100

Três Morros RPPN Proprietário 508,8 Floresta Ombrófila Densa 100

El Nagual RPPN Proprietário 17,2 Floresta Ombrófila Densa 100

Quero-Quero RPPN Proprietário 16,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Lençóis RPPN Proprietário 12,8 Floresta Ombrófila Densa 100

Fazenda Floresta Alta RPPN Proprietário 380,9 Floresta Ombrófila Densa 100

Ventania RPPN Proprietário 138,3 Floresta Ombrófila Densa 100

Serra Grande RPPN Proprietário 108,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Fazenda Cachoeira RPPN Proprietário 650,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Fazenda Bom Retiro RPPN Proprietário 472,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Fazenda Córrego da Luz RPPN Proprietário 20,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Maria Francisca Guimarães RPPN Proprietário 1,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Fazenda Suspiro RPPN Proprietário 18,2 Floresta Ombrófila Densa 100

Fazenda Limeira RPPN Proprietário 18,7 Floresta Ombrófila Densa 100

Fazenda São Benedito RPPN Proprietário 144,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Fazenda Barra do Sana RPPN Proprietário 162,4 Floresta Ombrófila Densa 100

Gaia RPPN Proprietário 40,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Fattoria Grigea RPPN Proprietário 10,2 Floresta Ombrófila Densa 100

Nossa Senhora das Graças RPPN Proprietário 30,7 Floresta Ombrófila Densa 100

Sítio Fim da Picada RPPN Proprietário 21,1 Floresta Ombrófila Densa 100

Sítio Fim da Picada II RPPN Proprietário 7,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Reserva Jornalista Antenor Novaes RPPN Proprietário 125,0 Floresta Ombrófila Densa 100

Reserva Sítio Azul RPPN Proprietário 5,1 Floresta Ombrófila Dens 100

SESC Tinguá RPPN Proprietário 16,5 Floresta Ombrófila Dens 100

Sítio Paiquerê RPPN Proprietário 14,1 Floresta Ombrófila Dens 100
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Unidade de Conservação Categoria Gestor Área total (ha) Região fitoecológica %

Sítio Shangrilah RPPN Proprietário 69,0 Floresta Ombrófila Dens 100

Parque Nacional de Itatiaia Proteção integral IBAMA 3 437,5 Floresta Ombrófila Dens 74

Floresta Estacional Semidecidual 26

Parque Estadual da Serra da Tiririca Proteção integral IEF 1 969,3 Floresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila Densa 99,0

Formações Pioneiras 1,0

Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba Proteção integral IEF 1 506,7 Floresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila Densa 51,0

Formações Pioneiras 49,0

Reserva Biológica União Proteção integral IBAMA 2 970,5 Floresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila Densa 76,0

Floresta Estacional Semidecidual 24,0

APA da Serra da Mantiqueira Uso Sustentável IBAMA 27 610,7 Floresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila Densa 91,0

Floresta Estacional Semidecidual 9,0

APA da Serra de Sapiatiba Uso Sustentável FEEMA 5 967,1 Floresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila Densa 56,0

Savana Estépica 20,0

Floresta Estacional Semidecidual 11,0

Formações Pioneiras 5,0

Água 8,0

APA da Bacia do Rio Macacu Uso Sustentável FEEMA 15 782,0 Floresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila Densa 99,0

Formações Pioneiras 1,0

APA de Mangaratiba Uso Sustentável FEEMA 24 477,2 Floresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila Densa 99,5

Formações Pioneiras 0,5

APA de Tamoios Uso Sustentável FEEMA 12 032,6 Floresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila Densa 99,9

Formações Pioneiras 0,1

APA do Rio São João–Mico-Leão-Dourado Uso Sustentável IBAMA 146 915,9 Floresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila DensaFloresta Ombrófila Densa 90,9

Formações Pioneiras 6,7

Floresta Estacional Semidecidual 2,0

Água 0,4

Região fitoecológica dominante: Formações Pioneiras

Estação Ecológica da Guanabara Proteção integral IBAMA 2 000,0 100

ARIE Arq. das Cagarras Uso Sustentável IBAMA 49,3 100

Reserva Ecológica Estadual de Massambaba Proteção integral FEEMA 8 071,9 100

Fazenda Santa Justina – RPPN Cachoeirinha RPPN Proprietário 650,0 100

Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba Proteção integral IBAMA 15 262,5 Formações PioneirasFormações PioneirasFormações PioneirasFormações PioneirasFormações Pioneiras 89,0

Floresta Estacional Semidecidual 4,6

Água 6,4
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Unidade de Conservação Categoria Gestor Área total (ha) Região fitoecológica %

Reserva Ecológica Estadual de Jacarepiá Proteção integral FEEMA 1 504,9 Formações PioneirasFormações PioneirasFormações PioneirasFormações PioneirasFormações Pioneiras 96,8

Floresta Ombrófila Densa 3,2

APA de Maricá Uso Sustentável FEEMA 964,9 Formações PioneirasFormações PioneirasFormações PioneirasFormações PioneirasFormações Pioneiras 44,2

Floresta Ombrófila Densa 33,4

Água 22,4

APA de Guapimirim Uso Sustentável IBAMA 11 618,8 Formações PioneirasFormações PioneirasFormações PioneirasFormações PioneirasFormações Pioneiras 70,0

Floresta Ombrófila Densa 31,0

APA de Massambaba Uso Sustentável FEEMA 1 378,2 Formações PioneirasFormações PioneirasFormações PioneirasFormações PioneirasFormações Pioneiras 60,9

Floresta Ombrófila Densa 27,7

Água 11,4

Região fitoecológica dominante: Savana Estépica

APA do Pau-Brasil Uso Sustentável FEEMA 2 724,5 Savana EstépicaSavana EstépicaSavana EstépicaSavana EstépicaSavana Estépica 47,5

Formações Pioneiras 30,3

Floresta Ombrófila Densa 4,8

Floresta Estacional Semidecidual 17,4

Reserva Extrativista Marinha do Arraial do Cabo Uso Sustentável IBAMA 740,2 Savana EstépicaSavana EstépicaSavana EstépicaSavana EstépicaSavana Estépica 90,8

Formações Pioneiras 9,2

Região fitoecológica dominante: Floresta Estacional Semidecidual

Parque Estadual da Serra da Concórdia Proteção integral IEF 949,6 Floresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional Semidecidual 100

ARIE Floresta da Cicuta Uso Sustentável IBAMA 270,9 Floresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional Semidecidual 100

Fazenda São Geraldo RPPN Proprietário 173,0 Floresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional Semidecidual 100

Sítio Santa Cruz RPPN Proprietário 46,8 Floresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional Semidecidual 100

Pedra do Amarílis RPPN Proprietário 39,6 Floresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional Semidecidual 100

Sítio Granja São Jorge RPPN Proprietário 2,6 Floresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional Semidecidual 100

Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba Proteção integral IEF 3 234,9 Floresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional SemidecidualFloresta Estacional Semidecidual 76,7

Formações Pioneiras 23,3

Região fitoecológica dominante: Floresta Ombrófila Mista

Parque Nacional da Serra da Bocaina Proteção integral IBAMA 58 278,8 Floresta Ombrófila MistaFloresta Ombrófila MistaFloresta Ombrófila MistaFloresta Ombrófila MistaFloresta Ombrófila Mista 100

Ambiente marinho

Parque Estadual Marinho do Aventureiro Proteção integral FEEMA 1 300,0 Ambiente marinhoAmbiente marinhoAmbiente marinhoAmbiente marinhoAmbiente marinho 100

Total (federais + estaduais): 622 342,3

APA: Área de Proteção Ambiental; ARIE: Área de Relevante Interesse Ecológico; FEEMA: Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente; IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; IEF: Fundação Instituto
Estadual de Florestas; RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural.
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Anexo 18.2.
Unidades de Conservação Municipais do Estado do Rio de Janeiro.

Floresta Estacional Semidecidual

Nome Município Área (ha)*

APA Lago do Caça e Pesca Três Rios

APA Lagoa de Iriri Rio das Ostras 98,3

APA Mata do Cafundó Barra Mansa

APA Municipal da Praia Azeda–Azedinha Armação dos Búzios 15,7

ARIE de Itapebussus Rio das Ostras 907,2

Encontro dos Três Rios Três Rios

Monumento Natural dos Costões Rochosos Rio das Ostras 34,1

Parque Ecológico de Miracema Miracema 15,5

Parque Ecológico Municipal do Mico-Leão-Dourado Cabo Frio 702,6

Parque Florestal Mata do Amador Pirai 16,0

Parque Florestal Nilo Peçanha Barra do Pirai 130,0

Parque Municipal da Cachoeira da Fumaça Resende 864,0

Parque Municipal da Gamboa (ou Morro do Telégrafo) Cabo Frio

Parque Municipal dos Pássaros Rio das Ostras 8,0

Parque Natural Municipal da Fazenda Santa Cecília do Ingá Volta Redonda 211,0

Parque Natural Municipal de Lagoinha Armação dos Búzios 16,8

Parque Natural Municipal do Açude da Concórdia Valença 23,0

Reserva Ecológica Municipal dos Cambucás Cantagalo 41,0

Santuário da Vida Silvestre da Fazenda Santo Antônio da Aliança Barra do Pirai

Unidade Didática (Nova Bom Jesus) Bom Jesus do Itabapoana 7,0

3 090,2

Floresta Ombrófila Densa

Nome Município Área

APARU da Serra da Misericórdia Rio de Janeiro 3 555,7

APARU do Alto da Boa Vista Rio de Janeiro 3 212,4

APARU do Jequiá Rio de Janeiro 145,3

Área de Preservação Morada dos Correas Rio Bonito 2,0

Área de Preservação Morro da Radio Rio Bonito 2,0

APA da Ponta das Andorinhas Iguaba Grande 27,0

APA do Morro dos Canellas Iguaba Grande 23,0

APA Morro de Igarapiapunha Iguaba Grande 68,0

APA da Baía Paraty Parati 180,0

APA da Caixa d’Água Duque de Caxias

APA da Fazenda da Taquara Rio de Janeiro 8,7

APA da Fazendinha Rio de Janeiro 13,4

APA da Lagoa de Cima Campos dos Goytacazes

APA da Orla da Baía de Sepetiba Rio de Janeiro 11 607,0

APA da Orla Marítima Rio de Janeiro 268,3

APA da Paisagem e do Areal do Pontal Rio de Janeiro 24,4

APA da Pedra Branca Rio de Janeiro 5 386,7

APA da Prainha Rio de Janeiro 157,4

APA da Serra da Capoeira Grande Rio de Janeiro 478,9

APA da Serra dos Pretos Forros Rio de Janeiro 2 715,2

APA da Serrinha do Alambari Resende 4 500,0

APA das Brisas Rio de Janeiro 101,8
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APA das Lagunas e Florestas de Niterói Niterói 358,0

APA das Pontas de Copacabana e Arpoador e seus Entornos Rio de Janeiro 21,7

APA das Tabebuias Rio de Janeiro 71,7

APA de Grumari Rio de Janeiro 966,3

APA de São Gonçalo e São Gonçalinho Parati

APA de São José Rio de Janeiro 106,2

APA do Bairro da Freguesia Rio de Janeiro 379,5

APA do Engenho Pequeno São Gonçalo 1 300,0

APA do Governo – UFF Iguaba Grande 149,0

APA do Guandu-Açu Nova Iguaçu 870,0

APA do Jaceruba Nova Iguaçu 2 474,0

APA do Morro da Saudade Rio de Janeiro 59,5

APA do Morro da Viração Niterói

APA do Morro da Viúva Rio de Janeiro 9,6

APA do Morro do Leme Rio de Janeiro 54,5

APA do Morro do Morcego, da Fortaleza de Santa Cruz Niterói 150,1

e dos Fortes do Pico e do Rio Branco

APA do Morro do Silvério Rio de Janeiro

APA do Morro do Valqueire Rio de Janeiro 170,4

APA do Morro dos Cabritos Rio de Janeiro 135,5

APA do Parque Natural Municipal de Marapendi Rio de Janeiro 932,6

APA do Peró Iguaba Grande 23,0

APA do Retiro Nova Iguaçu 1 026,0

APA do Rio Santana Miguel Pereira

APA do Saco do Mamanguá Parati 7 700,0

APA do Sacopã Rio de Janeiro 104,3

APA do Sana Macaé 12 182,2

APA do Tinguá Nova Iguaçu 5 331,0

APA do Várzea Country Club Rio de Janeiro 10,3

APA dos Guimarães Iguaba Grande 36,0

APA dos Morros da Babilônia e de São João Rio de Janeiro 112,7

APA Guapi-Guapiaçu Guapimirim

APA Maravilha São José do Vale do Rio Preto 21,1

APA Morro Agudo Nova Iguaçu 271,0

APA Municipal de Macaé de Cima Nova Friburgo 7 103,3

APA Municipal de Rio Bonito de Lumiar Nova Friburgo 6 000,0

APA Municipal do Pico da Caledônia Nova Friburgo 3 400,0

APA Municipal do Procura Conceição de Macabu 23,0

APA Municipal dos Três Picos Nova Friburgo 4 000,0

APA Palmares Paty do Alferes 1 574,0

APA Rio d’Ouro Nova Iguaçu 3 192,0

APA São Bento Duque de Caxias 1 000,0

APA Taquaruçu São José do Vale do Rio Preto 790,0

APA Tinguazinho Nova Iguaçu 1 102,0

ARIE do Morro do Telégrafo Niterói

Enseada do Paraty Mirim Parati 833,0

Estação Ecológica Monte Cristo Conceição de Macabu 25,0

Estação Ecológica Monte Florido São José do Vale do Rio Preto

Ilha da Coroa Rio de Janeiro 2,0

Ilha do Pinheiro Rio de Janeiro 21,4
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Lagoa Rodrigo de Freitas Rio de Janeiro 265,3

Monumento Natural da Ilha da Boa Viagem Niterói

Monumento Natural da Ilha do Modesto Niterói 11,0

Monumento Natural da Ilha dos Amores Niterói

Monumento Natural da Ilha dos Cardos Niterói

Monumento Natural da Pedra das Flores São José do Vale do Rio Preto

Monumento Natural da Praia do Sossego Niterói 8,0

Monumento Natural Pedra da Itapuca Niterói 4,0

Morro do Amorim Rio de Janeiro 48,4

Morro do Cantagalo Rio de Janeiro 33,4

Morro do Ipiranga, Praia do Recôncavo e do Cardo Rio de Janeiro 2,1

Morro do Portelo Rio de Janeiro 6,6

Morro do Rangel Rio de Janeiro 43,6

Morro do Urubu Rio de Janeiro 1,7

Morro Dois Irmãos (Contraforte do Maciço da Pedra Branca) Rio de Janeiro 41,8

Morro Pão de Açúcar, Morro da Urca e Cara de Cão Rio de Janeiro 94,5

Parque Ecológico Macedo Soares Araruama 47,0

Parque Ecológico Municipal do Morro do Mico Cabo Frio

Parque Embratel 21 Rio Bonito 3,0

Parque Florestal do Barbosão Itaboraí 900,0

Parque Henrique Laje Rio de Janeiro 49,9

Parque Municipal Araponga São José do Vale do Rio Preto

Parque Municipal Caixa d’Água Rio Bonito 3,2

Parque Municipal da Cidade Niterói 14,0

Parque Municipal da Fábrica Arraial do Cabo

Parque Municipal da Ipiaba Conceição de Macabu

Parque Municipal da Taquara Duque de Caxias 20,0

Parque Municipal de Nova Iguaçu Nova Iguaçu 1 100,0

Parque Municipal do Curió de Paracambi Paracambi 1 100,0

Parque Municipal Doutor Miune Ribeiro Conceição de Macabu 7,0

Parque Municipal e APA do Arquipélago de Santana Macaé

Parque Municipal Turístico-Ecológico de Penedo Itatiaia 2 561,0

Parque Natural Municipal Bosque da Barra Rio de Janeiro 53,6

Parque Natural Municipal Chico Mendes Rio de Janeiro 43,6

Parque Natural Municipal da Catacumba Rio de Janeiro 30,1

Parque Natural Municipal da Cidade (Parque da Gávea) Rio de Janeiro 46,8

Parque Natural Municipal da Fazenda Atalaia Macaé 235,2

Parque Natural Municipal da Freguesia Rio de Janeiro 30,3

Parque Natural Municipal da Prainha Rio de Janeiro 146,9

Parque Natural Municipal da Serra da Capoeira Grande Rio de Janeiro 21,0

Parque Natural Municipal Darke de Mattos Rio de Janeiro 7,2

Parque Natural Municipal de Grumari Rio de Janeiro 804,7

Parque Natural Municipal de Marapendi Rio de Janeiro 247,8

Parque Natural Municipal do Mendanha Rio de Janeiro 1 444,9

Parque Natural Municipal Fazenda do Viegas Rio de Janeiro 8,5

Parque Natural Municipal Fonte da Saudade Rio de Janeiro 2,2

Parque Natural Municipal Jardim do Carmo Rio de Janeiro 2,6

Parque Natural Municipal José Guilherme Merquior Rio de Janeiro 8,3

Parque Natural Municipal Penhasco Dois Irmãos Rio de Janeiro 39,2

Parque Natural Municipal Professor Melo Barreto Rio de Janeiro 5,2
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Parque Tom Jobim Rio de Janeiro 26,7

Parque Yitzhak Rabin (Parque do Pasmado) Rio de Janeiro 4,4

Pedra da Gávea Rio de Janeiro 29,7

Pedra da Panela Rio de Janeiro 26,1

Pontal de Sernambetiba Rio de Janeiro 15,2

Quinta da Boa Vista Rio de Janeiro 39,3

Refugio da Vida Silvestre da Ilha do Pontal Niterói 10,0

Reserva Ecológica Darcy Ribeiro Niterói 12,0

Sítio Paleontológico de São José Itaboraí 1,3

106 277,4

Formações Pioneiras

Nome Município Área

Área de Preservação Permanente – Ilhas Mangaratiba 944,0

Área de Preservação Permanente Ponta do Bispo Mangaratiba 1,0

APA do Lagamar Campos dos Goytacazes

APA do Município de Arraial do Cabo Arraial do Cabo

Área de Proteção Natural Conguinho Mangaratiba 10,0

ARIE da Baía da Mangaratiba Mangaratiba 1 409,0

ARIE da Cachoeira do Espraiado Maricá 919,9

ARIE da Ponta da Massambaba Arraial do Cabo

ARIE do Morro do Miranda Arraial do Cabo

ARIE do Morro do Vigia Arraial do Cabo

Parque Municipal da Praia do Forte Cabo Frio

Parque Municipal da Praia do Pontal Arraial do Cabo

Parque Municipal de Dunas Cabo Frio 250,0

Parque Municipal de Taquaruçu Campos dos Goytacazes 60,0

Parque Municipal Ecológico Dormitório das Garças Cabo Frio 21,5

Parque Municipal Natural do Combro Grande Arraial do Cabo

Parque Natural Municipal da Lagoa de Geribá Armação dos Búzios 14,0

Reserva Biológica da Lagoa Salgada Arraial do Cabo

Reserva Biológica das Orquídeas Arraial do Cabo

Reserva Biológica do Brejo Jardim Arraial do Cabo

Reserva Ecológica da Ilha de Cabo Frio Arraial do Cabo

Sítio Arqueológico da Duna Boa Vista Cabo Frio 2,0

3 631,4

Savana Estépica

Nome Município Área

Parque Municipal da Boca da Barra Cabo Frio 370,0

Parque Municipal da Praia do Forno Arraial do Cabo

370,0

Total de UCs municipais 113 090,2

Total geral (fed. + est. + RPPNs + munic.) 735 432,5

Área de sobreposição entre UCs estaduais e federais 46 615,2

Área de sobreposição entre UCs municipais oficialmente delimitadas, UCs estaduais e UCs federais 11 668,5

Área total de sobreposição 582 283,7

Área protegida 677 148,8

APA: Área de Proteção Ambiental; APARU: Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana; ARIE: Área de Relevante Interesse Ecológico; RPPN: Reserva Particular do
Patrimônio Natural; UC: Unidade de Conservação.
*UCs municipais sem indicação de área: informação não obtida junto à prefeitura do município.
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REGIÃO INDUSTRIAL DO MÉDIO PARAÍBA 1919191919

Municípios integrantes: Barra do Piraí, Barra

Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis,

Resende, Rio Claro e Volta Redonda.

A maior parte do território desta região

corresponde ao Vale Médio do Paraíba do Sul.

Além de esse rio e seus tributários haverem sofrido

profundas mudanças em suas vazões em decor-

rência de intervenções voltadas à produção de

energia hidroelétrica e ao abastecimento de água,

o Paraíba do Sul está submetido aos efeitos

poluidores das atividades industriais praticadas

na região e a seu montante.

O espaço físico regional foi bastante alterado

durante o longo tempo de sua ocupação, conso-

lidada e intensificada com a cafeicultura no século

XIX. Essa atividade foi responsável pela quase total

remoção da Mata Atlântica, a cobertura vegetal

nativa e dominante. Com a decadência da

cafeicultura, a pecuária tornou-se a matriz produtiva

mais importante, o que resultou em uma paisagem

com predomínio de pastagens. No entanto, o

abandono das práticas agropecuárias intensivas nas

últimas décadas se reflete na ocorrência de manchas

de vegetação secundária, particularmente no

Município de Resende.

Atualmente a Região Industrial do Médio

Paraíba se destaca pela marcante presença de

atividades ligadas ao turismo e às indústrias dos

setores siderúrgico e metalomecânico, além da

introdução, mais recente, da indústria automotiva.

Apresenta também crescimento significativo dos

setores de comércio e de serviços.

Nos últimos anos, a região tem expressado

um movimento de ampliação das atividades

industriais que, antes centralizadas no Município

de Volta Redonda, alcançam os municípios de

Resende e de Porto Real com a instalação do setor

automobilístico. Tais mudanças vêm induzindo à

produção e à ampliação de infra-estrutura

logística, especialmente na reestruturação do Porto

de Sepetiba e na duplicação de rodovias (com

destaque para a BR-101 Sul) e da Ferrovia do

Aço (escoamento de minério e carvão), bem como

na reestruturação do anel ferroviário de Barra

Mansa. O Município de Volta Redonda assume,

nesse processo, a condição de centro regional de

serviços, produzindo sinergias que permitem maior

integração intra-regional e apoio às novas

atividades industriais e de logística, estendendo

sua influência às regiões economicamente mais

deprimidas, como a Turístico-Cultural do Médio

Paraíba.
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Diante dessa dinâmica relativamente recente e

de situações extremas quanto ao estoque de áreas a

preservar ou conservar, a região apresenta dois cenários:

um (no centro-sul) de média vulnerabilidade à pressão

antrópica e outro (a leste e oeste) em que essa vulnera-

bilidade é alta. Destaquem-se dois municípios em que

essas condições contrastam com as de seu entorno:

Itatiaia, com média vulnerabilidade, e Porto Real, com

vulnerabilidade extremamente alta, este último por

dispor de baixo estoque de áreas a preservar ou

conservar e por apresentar taxas positivas de produto

interno bruto (PIB) e de migração.

Embora se situe predominantemente no Vale do

Rio Paraíba do Sul, a região abrange toda a área da

Mantiqueira Meridional no estado e uma pequena

parte de Escarpas e Reversos da Serra do Mar. As regiões

fitoecológicas que a compõem     são a Floresta Ombrófila

Densa, a Floresta Estacional Semidecidual e os Campos

de Altitude.

No Município de Rio Claro e ao sul do Município

de Piraí há grande ocorrência de fragmentos florestais,

Figura 19.1.
Síntese dos aspectos físicos da Região Industrial do Médio Paraíba, Estado do Rio de Janeiro.

predominantemente de Floresta Ombrófila Densa,

importantes para conexão e não protegidos em

Unidades de Conservação (UCs). Parte desses

fragmentos apresenta continuidade com a Área de

Proteção Ambiental de Mangaratiba (Figura 19.1).

O conjunto de remanescentes de Mata Atlântica

nesses municípios se estende ao norte, abrangendo

áreas cobertas por Floresta Estacional Semidecidual,

nas quais predominam fragmentos pequenos.

A criação de UCs abrangendo esses fragmentos

é fundamental para o estabelecimento do corredor da

Mata Atlântica (Serra do Mar) no estado, conectando

as unidades situadas mais a noroeste (por exemplo, a

Reserva Biológica de Tinguá e a Área de Relevante

Interesse Ecológico (ARIE) da Cicuta) com as localizadas

mais a sudeste, tais como a Área de Proteção Ambiental

(APA) de Mangaratiba e o Parque Nacional da Serra

da Bocaina.

Nos municípios de Itatiaia, Resende e Quatis há

fragmentos (principalmente de Floresta Ombrófila) que

apresentam potencial de conexão com as APAs da
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Mantiqueira e da Serrinha do Alambari e com o Parque

Nacional do Itatiaia.

A inclusão desses fragmentos no Sistema Nacional

de Unidades de Conservação (SNUC) ampliaria a área

de tamponamento do Parque Nacional do Itatiaia,

particularmente em cotas inferiores a 1 000 m, que têm

menor representatividade nesse parque.

Nos extremos norte e sul da região foram

identificadas diversas áreas para recuperação, que se

encontram desmatadas e são inaptas para atividades

agrícolas. Próximas a essas, diversas áreas foram

apontadas como muito vulneráveis e algumas como

extremamente vulneráveis, requerendo manejo

adequado para uso com atividades agrossilvipastoris.

Da mesma forma, áreas de solos frágeis, que ocorrem

predominantemente no Município de Porto Real, devem

ter seu uso baseado em práticas conservacionistas.

Na Região Industrial do Médio Paraíba, o conhe-

cimento sobre anfíbios se concentra na Serra da

Mantiqueira, mais exatamente nas regiões de Itatiaia

e de Visconde de Mauá (nos municípios de Itatiaia e

Resende, respectivamente), onde há elevada concen-

tração de endemismos (mais de 15 espécies). Os

remanescentes florestais localizados fora da Serra da

Mantiqueira constituem lacunas de informação quanto

à composição da fauna de anfíbios.

Da região de Itatiaia provieram os primeiros relatos

de declínio de populações de anfíbios, sendo essa a

área em que ocorria a espécie Holoaden bradei,

considerada ameaçada de extinção.

Dentre as espécies conhecidas, podemos destacar:

Melanophryniscus moreirae , diurna, de coloração

chamativa preta e vermelha, endêmica do Planalto do

Itatiaia, ocorrendo em altitudes superiores a 2 000 m, muito

abundante de setembro a fevereiro; Brachycephalus

ephippium, diurna, de coloração dourada, bastante

abundante ao longo de córregos de água limpa; e

Megaelosia lutzae, endêmica, de ocorrência restrita a

florestas pouco perturbadas e com córregos de água limpa.

Especial atenção deve ser dada às áreas em que são

encontradas essas espécies endêmicas.

A Região Industrial do Médio Paraíba possui uma

rica fauna de répteis nas porções florestadas da Serra da

Mantiqueira. Em grande parte, essas espécies são

endêmicas do Bioma da Mata Atlântica.     Nos rios que

vertem do Maciço do Itatiaia e no próprio Paraíba do Sul

se destaca a ocorrência do cágado-de-hoge (Ranacephala

hogei = Phrynops hogei), espécie ameaçada de extinção

nas listas estadual, nacional e global (Bergallo et al., 2000;

Machado et al., 2005; IUCN, 2007) de espécies ameaçadas.

Também é grande a lacuna de conhecimento

sobre a avifauna, com exceção do Parque Nacional do

Itatiaia e adjacências.

Esse parque abriga elevado número de espécies

endêmicas de Mata Atlântica e ameaçadas, como

Lipaugus lanioides e Sporophila frontalis. Tanto nessa

área como na APA da Serrinha do Alambari foi

registrada Harpia harpyja, ameaçada no estado. Nessa

APA também há registros do urubu-rei (Sarcorhamphus

papa), considerado como provavelmente extinto no

estado, e de Sporophila falcirostris, endêmica da Mata

Atlântica e ameaçada de extinção.

Em Mauá e Piraí destaca-se a ocorrência de Dacnis

nigriceps, endêmica da Mata Atlântica e ameaçada de

extinção.

As informações sobre a ocorrência de mamíferos

se concentram nos municípios do Maciço do Itatiaia e,

em pequena parte, na Serra da Bocaina. Diversas

espécies endêmicas e ameaçadas são conhecidas da

região, como o sagüi-da-serra-escuro (Callithrix aurita),

o mono-carvoeiro (Brachyteles arachnoides), a onça-

parda (Puma concolor), a jaguatirica (Leopardus

pardalis), o gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus)

e o gato-maracajá (Leopardus wiedii).

Algumas espécies de ocorrência restrita aos campos

de altitude também são encontradas na região, como os

roedores Delomys collinus e Brucepattersonius sp.

Espécies ameaçadas devido à grande pressão de

caça, como os porcos-do-mato queixada (Tayassu pecari)

e cateto (Pecari tajacu), ainda podem ser vistas na

região. Dispõe-se de um registro recente, no entorno

do Parque Nacional do Itatiaia, de onça-pintada

(Panthera onca), até então considerada extinta no

Estado do Rio de Janeiro (Bergallo et al., 2000).

Há maior concentração de conhecimento sobre flora

no Maciço do Itatiaia. As bromélias Fernseea itatiaiae,



268

ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CAPÍTULO 19

Nidularium itatiaiae e Nidularium rosulatum são

consideradas em perigo de extinção, assim como os

musgos Crumuscus vitalis, Cheilolejeunea inflexa, Jensenia

erythropus e Microlejeunea subulistipa. Das leguminosas,

Dalbergia nigra é endêmica e está ameaçada e Ormosia

altomontana é endêmica do estado.

Levantamentos florísticos amplos e estudos de

estrutura e dinâmica da vegetação foram realizados quase

que exclusivamente em áreas de floresta e campos de

altitude no Parque Nacional do Itatiaia, havendo grande

demanda por conhecimento sobre os remanescentes nas

demais áreas.

De forma geral, as UCs situadas na região não

dispõem de plano de manejo ou, se o têm, este carece

de revisão, como é o caso do Parque Nacional do Itatiaia.

As oito UCs municipais não possuem plano de

manejo nem Conselho Gestor, sendo importantes alvos

para recuperação de áreas ou mesmo para implantação

de unidades demonstrativas de processos de recuperação.

Entre as principais ameaças às UCs e às áreas não

protegidas legalmente, figuram a atividade agropecuária

extensiva com uso de fogo, a poluição de rios, a atividade

industrial, o turismo predatório, a ocupação irregular e a

expansão da malha viária, além do transporte de óleo,

gás e produtos tóxicos.

Na região, os altos níveis de envolvimento do poder

público municipal em estratégias de conservação,

representados pelos elevados índices de governança, estão

associados aos pólos de desenvolvimento econômico

existentes. Os municípios que apresentam os menores

índices não contam com Agenda 21 nem Conselho

Municipal, e seus planos diretores não abordam a questão

ambiental.

Quanto às ações socioambientais, existem infor-

mações apenas sobre quatro municípios: Resende, Volta

Redonda, Rio Claro e Barra Mansa, todos com índice

insatisfatório. O que alavanca a articulação, embora

incipiente, verificada nesses municípios é o desenvol-

vimento econômico, particularmente a presença da Represa

de Furnas, estimulando projetos socioambientais.

As comunidades quilombolas Alto da Serra, Caixa

d’Água, Lídice e Associação dos Moradores Quilombos de

Santana, apesar de mobilizadas, não têm inserção regional

reconhecida. Essas comunidades possuem áreas

localizadas em regiões-chave para implementação de

corredores de vegetação, demandando envolvimento nas

iniciativas de planejamento voltadas à conservação. O

Quilombo Alto da Serra, por tradição, adota sistemas

agroflorestais.

A síntese das estratégias e ações para a conservação

da biodiversidade na Região Industrial do Médio Paraíba

é apresentada no quadro ao final deste capítulo.
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ANEXO 19.1..  REGIÃO INDUSTRIAL DO MÉDIO PARAÍBA 

 

Estratégias e ações para a conservação da biodiversidade na Região Industrial do Médio Paraíba. 
 

Alvo prioritário Características Pressão Estratégias Ações 

Fortalecimento do SNUC Consolidar o Parque Nacional do Itatiaia, com a revisão de 

seu plano de manejo em consonância com o Conselho 

Consultivo. 

Promover a regularização fundiária na área do Parque 

Nacional do Itatiaia. 

Elaborar o plano de manejo da APA da Mantiqueira e 

demais UCs municipais e criação dos respectivos 

Conselhos Gestores. 

Ampliar a APA da Mantiqueira de forma a englobar todo o 

perímetro do Parque Nacional do Itatiaia, contemplando as 

áreas vulneráveis e os fragmentos prioritários para 

conservação. 

Fiscalização em áreas não protegidas Estabelecer programas de combate à caça e à extração 

ilegais. 

Gestão da paisagem Desenvolver ações de recuperação de áreas degradadas e 

unidades demonstrativas. 

Melhoria da qualidade de vida e/ou geração 

de renda 

Identificar e desenvolver atividades econômicas 

sustentáveis para as comunidades locais. 

Estimular o ecoturismo sustentável. 

Envolvimento e fortalecimento da sociedade 

civil e governança local 

Estimular a participação da sociedade civil no processo 

decisório com a criação de Conselhos de Meio Ambiente e 

elaboração de Agenda 21 (Itatiaia e Quatis). 

Sub-região da Mantiqueira Área com importantes fragmentos florestais, 

grande parte deles protegidos (Parque 

Nacional do Itatiaia, APA da Mantiqueira, 

APA Municipal da Serrinha do Alambari, 

Parque Municipal Turístico Ecológico de 

Penedo, Parque Municipal da Cachoeira da 

Fumaça). 

Concentra atividades de turismo e 

gastronomia. 

Baixa vulnerabilidade dos solos. 

Regeneração da vegetação por abandono de 

área. 

Alto índice de governança. 

Espécies exóticas: o sagüi Calithryx 

jacchus, animais domésticos e 

peixes. 

Queimadas. 

Turismo não planejado. 

Ocupação irregular e desordenada. 

Problemas fundiários. 

Pavimentação da estrada 

Capelinha–Mauá. 

Caça e extração ilegal. 

Educação, capacitação e aumento da 

percepção ambiental 

Desenvolver políticas públicas para melhoria da formação 

do corpo técnico da área ambiental. 

Estimular a criação de atividades de educação ambiental, 

como oficinas, fóruns e palestras, e a formação de 

multiplicadores. 
     

CONTINUA 
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Fortalecimento do SNUC Criar e ampliar UCs, prioritariamente em áreas vulneráveis 

e de especial interesse biológico, possibilitando a 

reconexão de fragmentos e/ou unidades de conservação e 

formação de cinturões em torno de UCs de Proteção 

Integral. 

Ampliação do conhecimento existente sobre os 

aspectos socioeconômicos, culturais e 

ambientais e monitoramento de seus 

processos 

Desenvolver um programa de fomento à pesquisa nos 

remanescentes com alta vulnerabilidade dos municípios 

de Quatis e Barra Mansa. 

Realizar inventários e pesquisas para definição do valor 

biológico dos remanescentes, como subsídio para as ações 

de conservação. 

Melhoria da qualidade de vida e/ou geração 

de renda 

Identificar e desenvolver atividades econômicas 

sustentáveis para as comunidades. 

Estimular o ecoturismo sustentável. 

Gestão da paisagem Desenvolver ações de recuperação de áreas degradadas e 

unidades demonstrativas. 

Envolvimento e fortalecimento da sociedade 

civil e governança local 

Criar e implementar Conselhos de Meio Ambiente e 

elaborar Agenda 21 nos municípios que não a possuem. 

Comunidades tradicionais Estimular atuação junto à Comunidade Quilombola de 

Santana visando seu envolvimento em ações de 

conservação. 

Sub-região do Alto Vale do Rio 

Preto 

Área com alta vulnerabilidade de bacias. 

Pouco conhecimento biológico. 

Fragmentos pequenos e desconectados. 

Solos degradados. 

Regeneração da vegetação por abandono de 

área. 

Presença da Comunidade Quilombola de 

Santana. 

Desnivelamento da capacidade de 

governança. 

Expansão urbana. 

Agropecuária extensiva com uso de 

fogo. 

Ferrovia do Aço. 

Educação, capacitação e aumento da 

percepção ambiental 

Desenvolver políticas públicas para melhoria da formação 

do corpo técnico da área ambiental. 

Estimular a criação de atividades de educação ambiental, 

como oficinas, fóruns e palestras, e a formação de 

multiplicadores. 
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Fortalecimento do SNUC Elaborar e implementar o plano de manejo da Área de 

Relevante Interesse Ecológico Floresta da Cicuta, em 

consonância com o Conselho Gestor. 

Executar inventários e pesquisas para definição do valor 

biológico da ARIE da Cicuta como subsídio para as ações 

de conservação. 

Elaborar e implementar planos de manejo e Conselhos 

Gestores das UCs municipais APA Mata do Cafundó, 

Parque Natural Municipal da Fazenda Santa Cecília do 

Ingá, Parque Florestal Nilo Peçanha e Parque Florestal da 

Mata do Amador. 

Fiscalização 

 

Coibir o lançamento de efluentes industriais nos corpos 

hídricos e controlar a emissão de gases poluentes pelas 

indústrias. 

Ampliação do conhecimento existente sobre os 

aspectos socioeconômicos, culturais e 

ambientais e monitoramento de seus 

processos 

Desenvolver um programa de fomento à pesquisa para a 

identificação de áreas focais e o desenvolvimento de 

modelos de restauração. 

Sub-região do Vale do Paraíba do 

Sul 

Áreas urbanas consolidadas, com atividades 

predominantemente industriais e de serviços 

(municípios de Resende, Porto Real, Barra 

Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí). 

Solos degradados. 

Desnivelamento na capacidade de 

governança (alto índice de governança nos 

municípios de Resende, Volta Redonda e 

Barra Mansa). 

Atividade agropecuária extensiva, 

com uso do fogo nas pastagens. 

Queimadas. 

Poluição do ar e dos corpos 

hídricos por atividade industrial. 

Implantação de uma nova 

siderúrgica em Resende. 

Turismo não planejado. 

Ocupação irregular e desordenada. 

Transporte de produtos tóxicos. 

Dutos de óleo e de gás. 

BR-116 e BR-393. 

Ferrovia do Aço. 

Utilização dos recursos hídricos 

para a geração de energia e para 

consumo residencial e industrial. 

Gestão da paisagem Estimular a gestão integrada para a conservação da 

biodiversidade entre os municípios de uma mesma bacia 

ou Subcomitê de Bacia. 

Implementar projetos de restauração das matas ciliares e 

das cabeceiras dos corpos d’água (Áreas de Preservação 

Permanente). 

Promover o ordenamento da ocupação urbana nas áreas 

de alta vulnerabilidade da várzea do Rio Paraíba do Sul. 

Promover estudos para avaliar a viabilidade de reconexão 

dos remanescentes do entorno da ARIE da Cicuta. 
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Envolvimento e fortalecimento da sociedade 

civil e governança local 

Fortalecer o Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul (Ceivap) e criar Subcomitês de Bacia 

Hidrográfica 

Criar e implementar Conselhos de Meio Ambiente e 

elaborar Agenda 21 nos municípios que não os possuem 

(Porto Real, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral e Quatis). 

   

Educação, capacitação e aumento da 

percepção ambiental 

Desenvolver políticas públicas para melhoria da formação 

do corpo técnico da área ambiental. 

Estimular a criação de atividades de educação ambiental, 

como oficinas, fóruns e palestras, e a formação de 

multiplicadores. 

Fortalecimento do SNUC Criar e implementar uma UC de Proteção Integral com 

vistas a unir o Parque Nacional da Bocaina e a Terra 

Indígena do Bracuí à APA de Mangaratiba. 

Criar e implementar uma UC de Uso Sustentável no 

entorno da Represa de Ribeirão das Lages. 

Criar e implementar uma UC abrangendo os 

remanescentes de alta vulnerabilidade na divisa dos 

municípios de Rio Claro, Piraí e Itaguaí (serras da 

Mazomba e do Caçador). 

Envolvimento e fortalecimento da sociedade 

civil e governança local 

Criar e implementar Conselhos de Meio Ambiente e 

elaborar Agenda 21 nos municípios de Rio Claro e Piraí. 

Comunidades tradicionais Estimular a atuação junto à Comunidade Quilombola do 

Alto da Serra visando seu envolvimento em ações de 

conservação. 

Melhoria da qualidade de vida e/ou geração 

de renda 

Identificar e desenvolver atividades econômicas 

sustentáveis para as comunidades. 

Estimular o ecoturismo sustentável. 

Sub-região do Corredor da Serra 

do Mar 

Bacias hidrográficas vulneráveis. 

Área de menor ocupação urbana. 

Ocorrência de fragmentos florestais 

importantes. 

Presença da Comunidade Quilombola de Alto 

da Serra. 

Baixo índice de governança. 

Utilização dos recursos hídricos 

para a geração de energia e para 

consumo residencial e industrial 

prioritariamente para a Região 

Urbano-Industrial. 

Atividade agropecuária extensiva, 

com uso do fogo nas pastagens. 

RJ-155. 

Ferrovia do Aço. 

Educação, capacitação e aumento da 

percepção ambiental 

Desenvolver políticas públicas para melhoria da formação 

do corpo técnico da área ambiental. 

Estimular a criação de atividades de educação ambiental, 

como oficinas, fóruns e palestras, e a formação de 

multiplicadores. 
 

 272



273

CAPÍTULO 20 REGIÃO TURÍSTICO-CULTURAL DO MÉDIO PARAÍBA

Mariella Camardelli Uzêda

Davor Vrcibradic

Haroldo Cavalcante de Lima

Jansle Vieira Rocha

Jorge Luiz Nessimian

Maurício Brandão Vecchi

Thiago Belote da Silva

CAPÍTULO 20

REGIÃO TURÍSTICO-CULTURAL DO
MÉDIO PARAÍBA 2020202020

Municípios integrantes: Engenheiro Paulo de

Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty

do Alferes, Rio das Flores, Valença e Vassouras.

No século XIX, os municípios da Região

Turístico-Cultural do Médio Paraíba comandaram a

economia da Província do Rio de Janeiro, com base

na cafeicultura. Com o declínio dessa atividade, as

vastas áreas por ela degradadas tornaram-se

improdutivas ou se transformaram em pastagens.

Hoje, sua economia está apoiada na

agropecuária e no turismo rural e cultural, atraindo

um público interessado no contato com a natureza,

na prática de esportes (vôo livre em asa delta e

parapente, motocross), na visitação a casas e

fazendas do Ciclo do Café e na gastronomia local.

Há na região dois pólos universitários: o de Vassouras

e o de Valença.

Grande parte dos fragmentos encontrados

na região encontra-se pouco protegida. A vulnera-

bilidade ambiental dos mesmos se torna crítica

quando os municípios estão atraindo população,

e este é o caso de metade dos municípios desta

região, a qual apresenta vulnerabilidade alta a

extremamente alta. Ocorre o inverso, porém, nos

municípios de Mendes e Engenheiro Paulo de

Frontin, com vulnerabilidade baixa e muito baixa,

respectivamente. O Município de Valença, por sua

vez, devido a suas taxas negativas de PIB e

migração, apresenta condição de média vulne-

rabilidade.

A região está quase que completamente

inserida na unidade geomorfológica Vale do

Paraíba. Pequena parcela de sua área se localiza

nas Escarpas e Reversos da Serra do Mar. A

Floresta Estacional Semidecidual é a formação

fitoecológica predominante na região, porém são

encontradas áreas de Floresta Ombrófila Densa.

Os fragmentos destacados como importantes

para ações de conservação encontram-se

espalhados na região. Um conjunto de fragmentos,

representativos de Floresta Ombrófila Densa, nas

Escarpas e Reversos da Serra do Mar, está situado

no Município de Miguel Pereira, próximo à Reserva

Biológica do Tinguá, embora não incluído nos

limites da Reserva Biológica. Esses fragmentos

localizam-se em meio a áreas vulneráveis e que

devem ser destinadas a recuperação.

Os demais conjuntos de fragmentos se situam

na região da Floresta Estacional Semidecidual. Três

deles estão localizados nos municípios de Mendes,

Engenheiro Paulo de Frontin e Vassouras. O outro

conjunto de fragmentos, no Município de Valença,

destaca-se por sua continuidade com o recém-criado

Parque Estadual da Serra da Concórdia.
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São também apontadas na região outras áreas

identificadas para recuperação, bem como outras

vulneráveis, destacando-se grandes áreas no Município

de Valença e ao norte do Município de Paraíba do Sul.

Na Região Turístico-Cultural do Médio Paraíba, as

informações sobre a ocorrência de anfíbios restringem-se

à Serra da Concórdia (no Município de Valença) e Sacra

Família do Tinguá (no de Engenheiro Paulo de Frontin).

Os fragmentos existentes nos municípios de Vassouras,

Mendes, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul e

Rio das Flores constituem lacunas de informação para

esse grupo. Na Serra da Concórdia ocorrem espécies que

podem ser consideradas bioindicadoras, tais como

Zachaenus parvulus (espécie que vive em folhiço, típica

de florestas pouco perturbadas, cujos girinos se

desenvolvem em câmaras no solo), Hylodes phyllodes

(espécie diurna associada a córregos com água limpa e

que apresenta comportamento de comunicação visual com

as patas) e Proceratophrys boiei (espécie de folhiço de

médio-grande porte, cujos girinos se desenvolvem em

córregos com água limpa). Em Sacra Família do Tinguá

ocorre Brachycephalus didactylus, também chamado de

sapo-pulga, que, medindo apenas cerca de 10 mm, é o

menor vertebrado tetrápodo conhecido. Essa espécie ocorre

no folhiço do chão da mata em florestas pouco perturbadas

e é endêmica do Estado do Rio de Janeiro. Especial atenção

deve ser dada às áreas em que vivem essas espécies

endêmicas.

Esta é uma das regiões do estado sobre a qual há

menos informação a respeito da ocorrência e status das

espécies de répteis. Há importantes remanescentes

florestais na região da Serra da Concórdia, em meio a

uma paisagem intensamente fragmentada. Na área dos

remanescentes florestais da Serra da Concórdia, cerca de

70% das espécies de répteis registradas são endêmicas

do Bioma da Mata Atlântica. Nessa área foi recentemente

registrada a ocorrência do lagarto Mabuya frenata, um

fato de relevância, pois a espécie, que é de formação de

Cerrado, não havia ainda sido registrada no Estado do

Rio de Janeiro. O registro desse lagarto no Santuário

Figura 20.1.
Fragmentos florestais, áreas para recuperação, solos frágeis, vulnerabilidade das terras e Unidades de
Conservação da Região Turístico-Cultural do Médio Paraíba, Estado do Rio de Janeiro.
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Ecológico da Concórdia é o primeiro e único até o momento

em todo o estado, que com esse acréscimo passa a somar

128 espécies de répteis. Das nove espécies de répteis

registradas na área da Serra da Concórdia, sete são

endêmicas da Mata Atlântica. A Região Turístico-Cultural

do Médio Paraíba é cortada pelo Rio Paraíba do Sul ao

longo de toda a sua extensão e nesse rio ocorre o cágado-

de-hoge (Ranacephala hogei = Phrynops hogei), espécie

de quelônio ameaçada de extinção nas listas estadual,

nacional e global (Bergallo et al., 2000; Machado et al.,

2005; IUCN, 2007) de espécies ameaçadas.

Grande parte da região está desmatada ou possui

fragmentos de pequeno tamanho, sendo a porção leste

(Paraíba do Sul) a mais degradada. Existem alguns

importantes remanescentes florestais na fronteira com

a Região Urbano-Industrial (Tinguá) e com a Região

Serrana de Economia Diversificada (Araras).

O pouco conhecimento disponível sobre aves é

proveniente da Serra da Concórdia, que se destaca por

um elevado número de espécies endêmicas de Mata

Atlântica (34) e ameaçadas (por exemplo, Leucopternes

lacernulata), e também da Serra das Abóboras

(Município de Rio das Flores), com registros recentes

de aproximadamente 30 espécies endêmicas e duas

ameaçadas de extinção (Leucopternes lacernulata e

Oryzoborus angolensis). Em Valença, destaca-se a

ocorrência das endêmicas de Mata Atlântica Amazona

vinacea, Cercomacra brasiliana e Campylorhamphus

falcularius.

Esta região, juntamente com a Região Agropecuária

dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana, é a que apresenta

maior lacuna de informações sobre mamíferos. As espécies

endêmicas e ameaçadas de extinção conhecidas até o

momento na região são a onça-parda (Puma concolor), o

morcego-vampiro-de-asa-branca (Diaemus youngi), a paca

(Cuniculus paca, que consta como ameaçada apenas na

lista estadual) e o morcego Platyrrhynus recifinus, todos

registrados na Serra da Concórdia.

As leguminosas constituem o grupo vegetal

mais conhecido da região, embora se disponha de

informações de bromélias. As bromélias endêmicas e

ameaçadas conhecidas da região são Vriesea rubyae

e Neoregelia petropolitana. Dentre as leguminosas
1 As áreas de UC municipais foram informadas pelas prefeituras municipais, por
ocasião de levantamento. Nem todas as UCs tiveram suas áreas informadas.

endêmicas e/ou ameaçadas, ocorrem na região

Dalbergia nigra, Machaerium nigrum, Machaerium

ruddianum, Chloroleucon tortum e Exostyles glabra.

As principais ameaças às UCs incluem (a) o

isolamento das poucas unidades da região e (b) a

presença de áreas degradadas e de atividade

agropecuária extensiva no entorno das unidades,

aumentando a ocorrência de fogo.

Embora esta região abranja cerca de 15% da

formação de Floresta Estacional Semidecidual fluminense,

menos de 1% de sua área está protegida. A única UC

estadual inteiramente contida na região é o Parque

Estadual da Serra da Concórdia (de 950 ha), uma das

poucas UCs situadas na região fitoecológica Floresta

Estacional Semidecidual. Essa unidade não dispõe de

plano de manejo, mas conta com Conselho Gestor. A

Reserva Biológica do Tinguá, a Reserva Biológica de Araras

e a Área de Proteção Ambiental (APA) de Petrópolis são

limítrofes à região. Há também três UC municipais: APA

Palmares (1 574 ha1), APA do Rio Santana e Parque Natural

Municipal do Açude da Concórdia (23 ha). Existem ainda

três Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs):

Fazenda São Geraldo, Sítio Santa Cruz e Fazenda

Cachoeira, que totalizam aproximadamente 900 ha.

O nível de envolvimento do poder público

municipal em estratégias de conservação é satisfatório

em sete municípios, sendo insatisfatório em apenas um.

Quanto às ações socioambientais, há informações

disponíveis apenas sobre os municípios de Valença e

Miguel Pereira, ambos com nível insatisfatório.

Apesar da presença de comunidades quilombolas

(São José da Serra, Barão de Vassouras, Manoel Congo

e Sítio Denom), estas não são reconhecidas oficialmente.

As comunidades Barão de Vassouras, Manuel Congo e

Sítio Denom são áreas urbanas. O quilombo São José

da Serra, por suas características essencialmente

agrícolas, se apresenta como oportunidade para o início

de um trabalho participativo de conscientização voltado

à adoção de práticas conservacionistas.
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ANEXO 20.1. REGIÃO TURÍSTICO-CULTURAL DO MÉDIO PARAÍBA  

 

Estratégias e ações para a conservação da biodiversidade na Região Turístico-Cultural do Médio Paraíba. 
 
Alvo prioritário Características Pressão Estratégias Ações 

Melhoria da qualidade de vida 
e/ou geração de renda 
 

Criar uma cultura de mercado local, estimulando o consumo e divulgação dos produtos da 
região. 
Fortalecer arranjos produtivos locais, analisando oportunidades para verticalização da 
produção (Sebrae). 
Estimular a criação de uma marca regional atrelada à cultura e à conservação. Essa marca 
poderia estar associada a um selo de qualidade socioambiental. 

Educação, capacitação e 
aumento da percepção 
ambiental 

Aproveitar a infra-estrutura existente na região para a implantação de cursos para a 
capacitação da mão-de-obra local e de cursos técnicos profissionalizantes (técnicos 
agrícolas, técnicos em engenharia de alimentos, turismo, empreendedorismo), enfatizando 
os arranjos produtivos locais. 
Formar agentes para o monitoramento ambiental. 
Promover maior interatividade entre universidades e instituições de pesquisa e a região, 
visando melhorar o nível técnico do pessoal da área agrícola-ambiental (técnicos das 
prefeituras e de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), a exemplo de programas de 
cooperação já realizados anteriormente entre a prefeitura de Paracambi e a Fiocruz). 
Promover campanhas educativas transversais nesses cursos técnicos. 

Melhoria da qualidade de vida 
e/ou geração de renda 

Fornecer a orientação necessária para o manuseio e uso racional de insumos na 
produção agrícola, bem como para a adoção de sistemas de produção alternativos (por 
exemplo, tomate em Paty do Alferes). 
Criar programas de assistência técnica para ampliar a sustentabilidade das atividades 
agrícolas (apoio à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de 
Janeiro – Emater-RJ, programas de extensão universitária e de cursos técnicos). 
Identificar outras opções de diversificação da produção que tenham potencial regional e 
sejam ambientalmente adequadas (sistemas agroflorestais envolvendo cultivos como 
seringueira, mamona, eucalipto, espécies nativas madeiráveis e outros produtos florestais 
não-madeiráveis). 
Estimular sistemas de fomento produtivo envolvendo empresas que possuam interesse 
econômico na área, desde que se observe como regra o planejamento da unidade 
produtiva. 
Buscar o envolvimento da Secretaria de Agricultura no Programa de Capacitação de 
Gestores Municipais, permitindo o aprendizado voltado à geração de empreendimentos 
sustentáveis, estimulando ações conjuntas com a Secretaria do Ambiente.  

Conectividade entre os 
pequenos fragmentos e 
as grandes áreas de UCs 
no entorno da região, de 
modo a atenuar 
principalmente 
problemas de escassez 
de água e erosão de 
solos 
 

Fragmentos pequenos e descontínuos. 
Diminuição da disponibilidade de recursos hídricos. 
Lacunas de informação: há poucos dados sobre 
fauna e flora. Aqueles existentes foram obtidos 
recentemente e se restringem à Serra da Concórdia 
(no Município de Valença) e Serra das Abóboras (no 
de Rio das Flores), que se destacam pela presença 
de espécies endêmicas e ameaçadas. 
Governança satisfatória. 
Solos degradados. 
Pouco envolvimento da sociedade civil e poucos 
projetos elaborados, apesar de existirem órgãos de 
ensino superior e de pesquisa na região: faculdades 
de medicina, veterinária, biologia, geografia, história 
e odontologia; escola do Senai; campo experimental 
da Embrapa; Centro de Educação a Distância do 
Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ). 
Presença de comunidades quilombolas com 
economia agrícola. 

Agropecuária leiteira extensiva, 
pouco produtiva, com uso de 
fogo. 
Espécies invasoras. 
BR-393, RJ-125 e RJ-145. 
Agricultura intensiva, com uso 
intensivo de agrotóxicos (Paty do 
Alferes e Vassouras). 
Turismo de veraneio (Miguel 
Pereira, Mendes, Paty do Alferes, 
Paulo de Frontin). 

Fortalecimento do Sistema 
Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC) 

Parque Estadual da Serra da Concórdia: elaborar e implementar plano de manejo em 
consonância com o Conselho Gestor.  
Recategorizar o parque como Estação Ecológica, por não possuir atrativos para operar 
como um parque. 
Reserva Biológica de Araras: elaborar e implementar plano de manejo em consonância 
com o Conselho Gestor. 
APA Palmares, APA do Rio Santana: elaborar e implementar planos de manejo visando 
implementação das UCs. 
Ampliar o atual nível de proteção ao fragmento de mata com aproximadamente 18 km2 
situado na Serra das Abóboras, na porção norte do Município de Rio das Flores, próximo 
ao Rio Preto e ao limite com o Município de Paraíba do Sul. 
Identificar formas de ampliar a sustentabilidade econômica e social do Parque Municipal  
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do Açude da Concórdia, pois este dispõe de estrutura para receber visitantes, podendo, 
junto com as RPPNs da região, compor um circuito turístico gerando renda para as UCs. 
Integrar as UCs municipais APA Palmares e APA do Rio Santana e as RPPNs Fazenda 
Cachoeira e Sítio Santa Cruz ao Mosaico Central Fluminense. 
Estimular sistemas de co-gestão das UCs municipais associando prefeituras e ONGs. 
Criar programas de estímulo a RPPNs para ampliar o nível de proteção do Parque Estadual 
da Serra da Concórdia e do Parque Natural Municipal do Açude da Concórdia e das 
Reservas Biológicas de Tinguá e Araras.  
Ampliar para toda a área experiência de Miguel Pereira, que possui legislação municipal 
para criação de RPPNs. 

Gestão da paisagem 
 

Inserir os municípios de Miguel Pereira, Paracambi e Engenheiro Paulo de Frontin no 
plano de gestão da bacia do Rio Guandu. 
Estimular a avaliação dos planos diretores municipais e sua coerência com os interesses 
socioambientais. 
Estimular o desenvolvimento participativo e a implantação da Agenda 21 dos municípios 
de Vassouras, Paulo de Frontin, Paraíba do Sul e Miguel Pereira, além de promover a 
avaliação das agendas dos demais municípios.  
Implementar um programa generalizado de recuperação de áreas degradadas, 
prioritariamente nos municípios de Paraíba do Sul e Paty do Alferes e na porção nordeste 
de Vassouras (Distrito de Andrade Pinto). 
Promover a criação de corredores pela recuperação de matas ciliares e reflorestamento em 
áreas vulneráveis, degradadas e/ou críticas, especialmente a vegetação ciliar e as áreas de 
várzea ao longo do Rio Paraíba do Sul, em razão da fragilidade dos solos. 
Propor, através do Comitê de Bacia do Rio Guandu, um programa-piloto de remuneração 
de serviços ambientais para os produtores que ocupam as bacias dos rios Santana, do 
Macaco e Sacra Família que mantiverem suas Áreas de Proteção Permanente (APPs) e 
fizerem um planejamento da sua unidade produtiva. Esse programa poderia ser promovido 
por usuários de água desses rios (Cedae e/ou Light). 

  Ampliação do conhecimento 
existente sobre aspectos sócio-
econômicos, culturais e 
ambientais e monitoramento de 
seus processos 

Incentivar o monitoramento do uso e cobertura da terra e dos recursos hídricos em escala, 
de modo a permitir a adequação dos planos diretores e do zoneamento da região. 
Incentivar estudos que sejam decisivos para a conservação, visto que a região é uma 
lacuna de conhecimento quanto à maioria dos grupos biológicos. 
Incentivar o monitoramento dos processos de recuperação propostos e executados, visando 
aperfeiçoar as técnicas utilizadas do ponto de vista da conexão biológica e dos aspectos 
hídricos. 

  Comunidades tradicionais 
 

Estimular a atuação junto às comunidades quilombolas visando seu envolvimento nas 
ações de conservação. 
Estimular a atuação junto à Comunidade Quilombola São José da Serra visando a 
construção coletiva de conhecimento voltado à gestão sustentável dos recursos em sua 
área. 

  Envolvimento e fortalecimento 
da sociedade civil 

Criar e implementar Conselhos de Meio Ambiente nos municípios de Mendes, Paraíba do 
Sul, Paty do Alferes, Valença, Vassouras e Miguel Pereira. 
Promover a ampliação da articulação e da mobilização da sociedade civil local, inclusive 
nos setores de produção, através de ONGs de maior experiência e capacidade de inserção 
regional e do intercâmbio de experiências, visando fortalecer os arranjos produtivos locais 
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Municípios integrantes: Areal, Bom Jardim,

Comendador Levy Gasparian, Nova Friburgo,

Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis

e Três Rios.

A Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro

está situada no planalto e abrange, em sua maior

extensão, as porções mais acidentadas e de maiores

altitudes da Serra do Mar, com destaque para a Serra

dos Órgãos.

As formas de relevo influenciaram a ocupação

desse território, cujas vilas e cidades se assentaram

nos vales dos tributários da margem direita do

Paraíba do Sul. Atualmente, as encostas dos morros

do interior e da periferia das áreas urbanas vêm

sendo intensamente ocupadas, causando danos

ambientais e trazendo riscos à vida de seus

moradores.

Trata-se de uma região que detém grandes

estoques de áreas de florestas a preservar e que,

na maior parte de seus municípios, apresenta

índices positivos de migração, que revelam dois

cenários: os municípios de Nova Friburgo e Bom

Jardim têm taxas negativas de PIB e migração e

apresentam, respectivamente, vulnerabilidade muito

baixa e baixa, embora desempenhem atividades

econômicas diversificadas. Por outro lado, a porção

ocidental da região apresenta vulnerabilidade alta

a muito alta, com exceção de Três Rios e São José

do Vale do Rio Preto, em que a vulnerabilidade é

média.

A região concentra significativa parcela dos

produtores rurais do Estado do Rio de Janeiro, em

diversas atividades, como a olericultura e floricultura,

além de grandes áreas de pecuária extensiva, que

geram impactos advindos de desmatamento,

queimadas, erosão do solo e poluição por agrotóxicos

e fertilizantes químicos. Outras atividades ligadas à

indústria e ao comércio também geram impactos

por liberarem no meio ambiente metais, óleos e

grandes quantidades de matéria orgânica, entre

outras substâncias. Os produtores devem ser

estimulados, com o desenvolvimento de tecnologia

adequada à região, a adotar práticas ambiental-

mente mais saudáveis, tais como agricultura

orgânica, agricultura biológica, sistemas agroflorestais

e cultivo em curvas de nível. É necessário proceder

ao monitoramento desses impactos, com os objetivos

de manter a qualidade de vida e conservar a

biodiversidade regional.

279

TANIZAKI-FONSECA, K.; LORENZON, M.C.A.; GONÇALVES, P.R.; BARROS FILHO, J.D.; CRUZ, E.S.A. & RAHY, I.S..... Região Serrana de Economia Diversificada. In: BERGALLO, H.G.; FIDALGO, E.C.C.; ROCHA, C.F.D.;
UZÊDA, M.C.; COSTA, M.B.; ALVES, M.A.S.; VAN SLUYS, M.; SANTOS, M.A.; COSTA, T.C.C. & COZZOLINO, A.C.R. (Eds.). Estratégias e ações para a conservEstratégias e ações para a conservEstratégias e ações para a conservEstratégias e ações para a conservEstratégias e ações para a conservação da biodiversidade no Estado do Rio deação da biodiversidade no Estado do Rio deação da biodiversidade no Estado do Rio deação da biodiversidade no Estado do Rio deação da biodiversidade no Estado do Rio de
JaneiroJaneiroJaneiroJaneiroJaneiro. Rio de Janeiro: Instituto Biomas, 2009. Cap 21, p. 279-286.



280

ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CAPÍTULO 21

Figura 21.1.
Região Serrana de Economia Diversificada, Estado do Rio de Janeiro.

Esta região está quase completamente inserida

na unidade geomorfológica das Escarpas e Reversos

da Serra do Mar e, em parte, no Vale do Paraíba. Em

termos fitoecológicos, predomina a Floresta Ombrófila

Densa, mas parte do território se insere na região da

Floresta Estacional Semidecidual, ambas do Bioma Mata

Atlântica.

Ao sul, encontram-se parcialmente inseridas na

região as seguintes Unidades de Conservação (UCs):

Área de Proteção Ambiental (APA) de Macaé de Cima,

Parque Estadual dos Três Picos, APA dos Frades, Área

de Proteção Ambiental e Preservação Permanente

da Floresta do Jacarandá, Parque Nacional da Serra

dos Órgãos, APA de Petrópolis e Reserva Biológica

do Tinguá.

Os fragmentos florestais destacados como

importantes pólos de ações de conservação encontram-

se no ambiente predominante da região: Floresta

Ombrófila Densa nas Escarpas e Reversos da Serra do

Mar (Figura 21.1). Eles se situam nas proximidades de

UCs.

Na parte central da região e ao sul, foram

identificadas áreas desmatadas e inaptas para a

agricultura — indicadas, portanto, para recuperação.

Próximo a essas áreas existem grandes trechos de

florestas muito vulneráveis, aos quais se sobrepõem

áreas frágeis, como os identificados nos municípios de

Nova Friburgo e Teresópolis. Todas essas áreas devem

ter seu uso condicionado ao manejo adequado

sugerido nos próximos tópicos.

No que diz respeito à fauna, as análises aqui

apresentadas concentram-se apenas em alguns grupos

de vertebrados. Em parte, isso reflete o fato de que

levantamentos faunísticos mais abrangentes são

necessários para a região.

Ocorre concentração de endemismos de anfíbios

anuros na Serra dos Órgãos e na Serra do Mar. Há

lacunas de informação sobre os fragmentos florestais

ainda existentes na região aqui considerada, com

exceção daqueles localizados na Serra dos Órgãos.

Podemos destacar a ocorrência do sapo-pulga

(Brachycephalus didactylus), por ser o menor vertebrado
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tetrápodo conhecido, medindo em média 10 mm. Essa

espécie ocorre no folhiço do chão da mata em florestas

pouco perturbadas e é endêmica do Estado do Rio de

Janeiro. Outras espécies endêmicas que ocorrem nessa

região são Euparkerella brasiliensis (espécie encontrada

no folhiço de florestas pouco perturbadas), Megaelosia

goeldii (ocorre associada a córregos de água limpa) e

Thoropa petropolitana (encontrada em Nova Friburgo;

seus girinos necessitam de um filme de água limpa

sobre rochas para seu desenvolvimento). Especial

atenção deve ser dada às áreas de ocorrência dessas

espécies endêmicas.

Esta é uma das regiões do Estado em que há

maior cobertura florestal por remanescentes da Mata

Atlântica, abrigando muitas espécies de répteis, em

grande parte espécies endêmicas desse bioma. Embora

haja registros dispersos sobre a ocorrência de espécies

de répteis em diferentes localidades da região, não se

dispõe de estudos sistematizados ou de lista publicada

sobre a composição da comunidade de répteis para

nenhuma de suas áreas. Mesmo assim, um

levantamento preliminar em andamento (J.D. Barros

Filho, comunicação pessoal) evidencia a importância

herpetológica da região, com registro de mais de 20%

das espécies de répteis conhecidas para todo o Estado

do Rio de Janeiro. Incluem-se aí algumas espécies

tradicionalmente pouco amostradas e de biologia

escassamente conhecida, como os lagartos Diploglossus

fasciatus e Urostrophus vautieri e a serpente Atractus

zebrinus . É recomendável, portanto, que sejam

realizados estudos sobre a herpetofauna, especialmente

nas regiões da Serra dos Órgãos e na área dos Três

Picos, para que se obtenham dados sobre as espécies

de répteis ali ocorrentes. Devido ao elevado estoque de

remanescentes florestais, a Região Serrana de Economia

Diversificada constitui um território estratégico para a

conservação dos répteis no Estado do Rio de Janeiro.

Esta região, assim como a Região Urbano-Industrial,

se destaca por concentrar um elevado número de espécies

de aves ameaçadas. A concentração dessas espécies é

verificada particularmente na Região Serrana Central

(divisa com a Região Urbano-Industrial), que concentra

duas das cinco espécies endêmicas do estado (Tijuca

condita e Calyptura cristata), também ameaçadas de

extinção, além de um elevado número de outras espécies

endêmicas da Mata Atlântica. Dentre as ameaçadas de

extinção, encontram-se Harpyhaliaetus coronatus e

Leucopternis lacernulata, na Serra dos Órgãos. Há, porém,

lacunas de informação, principalmente na porção norte

da região.

As informações sobre a mastofauna desta região

referem-se principalmente à Serra dos Órgãos, onde

um maior número de inventários foi realizado. Além

das espécies endêmicas e ameaçadas, como o sagüi-

da-serra-escuro (Callithrix aurita) e o mono-carvoeiro

(Brachyteles arachnoides), destacam-se as espécies

endêmicas das florestas nebulares e campos de altitude,

como os roedores dos gêneros Brucepattersonius e

Delomys, cujas distribuições estão circunscritas ao

arquipélago de ecossistemas altimontanos característico

da região. Numerosas espécies endêmicas da Mata

Atlântica também estão presentes, como os bugios

Alouatta guariba e Alouatta clamitans, o macaco-prego

(Cebus nigritus), o rato-de-espinho (Trinomys bonafidei)

e o rato-vermelho (Phaenomys ferrugineus). Registros

de onça-parda (Puma concolor) e outras espécies de

gatos silvestres, como a jaguatirica (Leopardus pardalis),

o gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) e o gato-

maracajá (Leopardus wiedii), são raros, embora ainda

possam ser observados no Parque Nacional da Serra

dos Órgãos e adjacências. Outros mamíferos de médio

porte altamente visados para caça, como a paca

(Cuniculus paca) e a cutia (Dasyprocta leporina) ,

também comparecem com alguns poucos registros,

sendo mais abundantes nos vales e áreas mais baixas

menos acessíveis às populações humanas locais. Sobre

os municípios da Região Serrana não abrangidos pela

Serra dos Órgãos, dispõe-se de pouca ou nenhuma

informação, dada a carência de inventários mastofau-

nísticos ou amostras em coleções científicas. Para a

reversão desse quadro, torna-se necessário o incentivo

à continuidade de estudos desse grupo, especialmente

em áreas que não fazem parte de Parques Estaduais e

Nacionais.

Esta é, no entanto, uma das regiões fluminenses

mais bem amostradas quanto à flora. Dentre os musgos
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identificados na região, destacam-se as espécies

Sphagnum costae, Lejeunea grossiretis, Southbya

organensis, Pagiochila boryana, Rhizogonium novae-

hollandiae, Cyclodictyon laxifolium e Hygrohypnum

laevigatum, todas na categoria ‘Em Perigo de Extinção’. As

espécies de bromélias endêmicas e com alto grau de

ameaça são Quesnelia seideliana, Nidularium utriculosum,

Vriesea altomacaensis, Vriesea arachnoidea, Vriesea vidalii,

Vriesea bleherae, Pitcairnia glaziovii, Tillandsia grazielae e

Tillandsia neglecta. Dentre as leguminosas, as espécies

com maiores índices de endemismo — e de ameaça — são

Lonchocarpus glaziovii, Lonchocarpus grandiflorus,

Ormosia friburguensis e Dalbergia glaziovii.

Sobre a fauna apícola, a heterogeneidade da Mata

Atlântica da Região Serrana possibilita a sobrevivência de

muitas espécies de abelhas (Apoidea). Com base em

estudos realizados em outros hábitats de Mata Atlântica

(Ramalho, 1995; Wilms et al., 1996), supõe-se que ocorram

nessa região mais de 200 espécies de abelhas. Nessa

vegetação destacam-se em abundância as da família

Apidae, em particular da subtribo Meliponina, abelha

indígena sem ferrão, cuja riqueza deve se situar em torno

de 15 espécies. Essas espécies sem ferrão podem forragear

cerca de 85% das plantas da Mata Atlântica (Velthuis,

1999). Infelizmente, não há estudos taxonômicos ou listas

de Apoidea que informem sobre sua composição faunística

e nem sobre espécies endêmicas. Apreensões e denúncias

anônimas nesta região revelaram a alta ocorrência de

Melipona mondury Smith, 1863, e M. quadrifasciata

anthidiodes Lepeletier, 1836, espécies muito procuradas

por criadores por sua beleza, mansidão e produção de

mel. No pé da serra, há escassos criadores de Meliponina,

mas que chegam a dispor de mais de 10 espécies obtidas

na região e proximidades, fato que revela a suscetibilidade

dessas espécies às ações predatórias.

Embora a criação de certas espécies de Meliponina

tenha sido regulamentada pelo Ministério do Meio

Ambiente há poucos anos (Brasil, 2004), a procura por

essas abelhas pode ocasionar investidas predatórias sobre

as UCs, já que não são espécies fáceis de obter, e muitas

sequer estão disponíveis comercialmente. A abelha exótica

Apis mellifera Linnaeus, 1758, conhecida como africana,

raramente nidifica nos hábitats da Mata Atlântica

(Lorenzon et al., 2006), devido à alta umidade e às

dificuldades de obter sítios para nidificação. No entanto,

criadores dessa espécie de abelha instalam apiários dentro

de UCs e em seu entorno, para forragear certas espécies

florais melitófilas que tendem a se adensar nessas áreas.

Há escassos estudos sobre a competição das espécies de

Apis com as de abelhas nativas da Mata Atlântica, mas

como medida cautelar para proteção dessas espécies

nativas sugere-se a instalação de criatórios de abelhas de

raio amplo de vôo (maior que 2 km) a não menos de 2

km dos limites das UCs. Quanto às abelhas com vôo baixo,

devem ser instaladas a não menos de 500 m dos limites.

O papel de polinizadoras desempenhado pelas abelhas

nativas tropicais é de importância inegável e a manutenção

de sua diversidade e dos hábitats tropicais que utilizam

deve ser priorizada em programas de conservação, sob

pena de declínio da flora e fauna associadas.

Dentre as UCs de uso sustentável, três demandam

maior atenção: APA da Bacia do Frade, APA da Floresta

do Jacarandá e APA Macaé de Cima, todas elas

inseridas em áreas estratégicas para ampliação da

conexão, requerendo a elaboração de plano de manejo

para sua implementação.

As UCs de Proteção Integral Reserva de Alcobaça e

Reserva Biológica de Araras não dispõem ainda de plano

de manejo, sendo por isso pouco efetivas. Na mesma

situação se encontram as onze UCs municipais existentes.

As principais ameaças às UCs incluem a presença

de espécies exóticas, a caça, as queimadas, o turismo

predatório e a retirada de espécies nativas para

comercialização.

A governança é satisfatória em quatro municípios

(Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios e São José do Vale

do Rio Preto), razoável em três e insatisfatória em um.

Os municípios com menor desempenho foram aqueles

que não apresentam Agenda 21.

Apenas para quatro municípios existe informação

de índice de ações socioambientais (Bom Jardim:

insatisfatório; Nova Friburgo: razoável; Teresópolis:

satisfatório; Petrópolis: pleno). Os municípios com maior

vigor turístico (Petrópolis e Teresópolis) estabeleceram

um maior índice de ação socioambiental, o que permite

implementar projetos de maior escala.
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ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ANEXO 21.1. 

 

Estratégias e ações para a conservação da biodiversidade na Região Serrana de Economia Diversificada. 
 

Alvo prioritário Características Pressão Estratégias Ações 

Ampliação da 
conexão e 
consolidação da área 
de interesse 
ecológico - Serra da 
Caledônia 

Ocorrência de Floresta de 
Neblina e Campos de 
Altitude – Serra da 
Caledônia (Município de 
Nova Friburgo). 

APA Municipal do Pico da 
Caledônia não 
implementada. 

Presença de Tijuca condita, 
espécie endêmica do Rio de 
Janeiro, restrita à Floresta de 
Neblina. 

Alto índice de governança e 
de ações socioambientais. 

Pecuária extensiva. 

Queimadas. 

Desmatamento nos limites. 

Fácil acesso humano. 

Fortalecimento do 
SNUC 

Implementar o Plano de Manejo da APA Municipal, definindo os Campos de Altitude e Floresta de 
Neblina como Zona de Vida Silvestre. 

Fortalecimento do 
SNUC 

Melhoria da 
qualidade de vida 
e/ou geração de 
renda  

Implementar um plano de recuperação de áreas degradadas, considerando a vulnerabilidade das 
terras. 

Proteger os remanescentes da Reserva Ecológica de Alcobaça (Município de Petrópolis) através de sua 
implementação. 

Fiscalizar a extração e caça na APA. 

Implementar atividades de sustentabilidade ambiental, tais como cultivo de abelhas nativas de raio de 
vôo menor que 500 m (gêneros Plebeia e Tetragonisca), entre outras atividades de baixo impacto. 

Proteção dos 
recursos naturais da 
APA Petrópolis 
(Município de 
Petrópolis) e seu 
entorno  

Presença de bromélias e 
orquídeas restritas à região. 

Vulnerabilidade de bacias. 

Áreas inaptas para 
atividades agropecuárias ou 
ocupação humana. 

O índice de governança do 
município de Petrópolis é 
satisfatório. 

O índice de ações 
socioambientais de 
Petrópolis é pleno. 

Crescimento desordenado da mancha 
urbana. Ocupação de encostas. 

Queimadas. 

Desmatamentos. 

Caça. 

Extrativismo vegetal ilegal. 

Poluição hídrica e de resíduos sólidos. 

Processos erosivos. 

Atividade agropecuária em áreas inaptas. 

Transporte de carga tóxica. 

Educação, capacitação 
e aumento da 
percepção ambiental 

Dar suporte à orientação pedagógica voltada ao meio ambiente nas escolas, destacando os problemas 
locais da APA. 

Fortalecimento do 
SNUC 

Conceber no Plano de Manejo das APAs o fortalecimento do Mosaico Central Fluminense, com ênfase 
na fiscalização e estudos para viabilização de atividades econômicas sustentáveis. 

Fiscalização Fiscalizar a extração vegetal, a caça, o uso indevido de agrotóxicos e o descarte de embalagens. 

Educação, capacitação 
e aumento da 
percepção ambiental 

Fornecer a orientação necessária para o manuseio e uso racional de insumos na produção agrícola, 
bem como para a adoção de sistemas de produção alternativos. Dar suporte à orientação pedagógica 
voltada ao meio ambiente nas escolas, destacando os problemas locais da APA. 

Proteção dos 
recursos naturais da 
APA Floresta do 
Jacarandá (Município 
de Teresópolis) e da 
APA da Bacia do 
Frade (Município de 
Teresópolis)  

Não possuem Plano de 
Manejo, mas dispõem de 
Conselho Gestor conjunto. 

Solos frágeis e áreas inaptas 
para agricultura. 

O índice de governança do 
município de Teresópolis é 
razoável. 

O índice de ações 
socioambientais é 
satisfatório. 

Ocupação irregular próxima aos mananciais 
de abastecimento de água da região, 
acarretando desmatamento e contaminação 
dos recursos hídricos. 

Atividade agrícola em áreas inaptas. 

Produção de hortaliças com grande uso de 
agrotóxicos. 

Invasão de espécies exóticas. 

Descaracterização de encostas.  

Caça. 

Ocupação irregular. 

Ampliação do 
conhecimento 
existente sobre os 
aspectos 
socioeconômicos, 
culturais e ambientais 
e monitoramento de 
seus processos 

Estimular a atuação dos centros de pesquisa no monitoramento e geração de tecnologia para a 
sustentabilidade da atividade agropecuária e para a identificação das fontes poluidoras e atividades 
que degradam a região (monitoramento e capacitação em alternativas agropecuárias) e de seus 
impactos. 
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Desmatamento. 

Eixo de transporte de carga tóxica (BR-116 e 
RJ-116). 

Envolvimento e 
fortalecimento da 
sociedade civil 

Criar e implementar Conselhos de Meio Ambiente. 

Elaborar Agenda 21. 

Fortalecimento do 
SNUC 

Retomar as reuniões do Conselho Gestor. 

Elaborar Plano de Manejo e implementar APA de maneira participativa junto às lideranças locais. 

Desenvolver ações visando minimizar os conflitos existentes na localidade acerca da manutenção e 
implementação da APA. 

Educação, capacitação 
e aumento da 
percepção ambiental 

Proporcionar esclarecimentos junto às comunidades sobre a importância e objetivos da APA, inclusive 
para a preservação da bacia do Rio Macaé, e quanto à legislação ambiental.  

Gestão da paisagem Rever critérios para manejo das áreas de descanso (pousio) nas zonas de uso agrícola. 

Proteção dos 
recursos naturais da 
APA de Macaé de 
Cima (Município de 
Nova Friburgo) 

Presença elevada de 
espécies endêmicas e 
ameaçadas, de fauna e 
flora. 

Ausência de Plano de 
Manejo, mas presença de 
Conselho Gestor. 

Área pouco perturbada. 

Alta vulnerabilidade de 
bacias hidrográficas. 

Os índices de governança e 
de ações socioambientais 
do município de Nova 
Friburgo são razoáveis.  

Desmatamento e queimadas associados à 
expansão das áreas agropastoris. 

Especulação imobiliária. 

Turismo desordenado. 

Processos erosivos. 

Caça. 

Pavimentação da rodovia RJ-142 (Lumiar–
Casimiro de Abreu) 

Fiscalização  Implementar fiscalização ambiental no entorno da UC. 

Fortalecimento do 
SNUC 

Implementar o plano de manejo. 

Planejar, ordenar e diversificar o turismo. 

Regularizar a situação fundiária no interior do parque. 

Fortalecer a infra-estrutura administrativa e funcional do parque. 

Realizar fiscalização permanente. 

Fortalecimento de 
arranjos produtivos 
locais 

Estimular práticas agropecuárias alternativas no entorno do parque para compatibilização com seus 
objetivos. 

Fomentar a implementação do arranjo produtivo local baseado no binômio turismo–agricultura.  

Proteção dos 
recursos naturais do 
Parque Estadual dos 
Três Picos 
(municípios de 
Teresópolis e Nova 
Friburgo) 

Solos para recuperação. 

Cinturão verde. 

Vulnerabilidade de bacias 
hidrográficas. 

Fragmentos importantes. 

Presença de Mata de 
Neblina e Campo de 
Altitude. 

Queimadas. 

Desmatamentos. 

Caça. 

Extrativismo vegetal ilegal. 

Poluição hídrica. 

Processos erosivos. 

Agricultura intensiva com uso de agrotóxicos. 

Problemas fundiários. 

Rodovias RJ-130 e RJ-116. 
Envolvimento e 
fortalecimento da 
sociedade civil 

Criar e implementar conselhos de meio ambiente e elaborar Agenda 21 nos municípios que não a 
possuem. 

Fortalecimento do 
SNUC 

Aumentar o efetivo humano para fiscalização. 

 

Proteção dos 
recursos naturais do 
Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos 
(municípios de 
Petrópolis e 
Teresópolis) 

Presença de Tijuca condita, 
espécie endêmica do Rio de 
Janeiro, restrita à Floresta de 
Neblina. 

Bacias vulneráveis. 

 

Queimadas. 

Desmatamentos. 

Caça. 

Extrativismo vegetal ilegal. 

Impacto da rodovia BR-116. 

Gestão da paisagem Planejar, ordenar e diversificar o turismo. 

Implementar vias de passagem para a fauna ao longo da rodovia. 

Implementar programa de recuperação de áreas e reordenamento de ocupação do solo. 
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Ampliação do 
conhecimento 
existente 

Incentivar a atualização dos levantamentos de fauna e flora. Invasão de espécies exóticas. 

Processos erosivos. 

Turismo desordenado. 

Impacto da agricultura em terrenos 
declivosos. 

Ocupação urbana em área de risco. 

Envolvimento e 
fortalecimento da 
sociedade civil 

Criar e implementar Conselhos de Meio Ambiente e elaborar Agenda 21 nos municípios que não os 
possuem. 

Gestão da paisagem Implementar programa de recuperação de áreas. 

Planejar e ordenar as atividades econômicas do entorno. 

Fortalecimento do 
SNUC 

Fiscalizar de maneira constante. 

Elaborar e implementar o Plano de Manejo em consonância com o Conselho Gestor da Unidade.  

Proteção dos 
recursos naturais da 
Reserva Biológica de 
Araras (Município de 
Petrópolis) 

Bacias vulneráveis. 

Solos para recuperação. 

O índice de governança do 
município de Petrópolis é 
satisfatório  

O índice de ações 
socioambientais de 
Petrópolis é pleno. 

Pouco impactada. 

Agricultura extensiva. 

Queimadas. 

Atividades turísticas. 

Ampliação do 
conhecimento 
existente  

Incentivar a pesquisa priorizando levantamentos de fauna e flora. 

Estimular pesquisas para o monitoramento e geração de tecnologia para a sustentabilidade da 
atividade agropecuária. 

Fortalecimento do 
SNUC 

Estimular a criação de RPPNs e ampliar o grau de proteção nas seguintes áreas: 

Alto curso do Rio Grande: Neoplecostomus variipictus (espécie endêmica). 

Coordenadas 42º19’39,6”W, 22º9’47,7”S (Município de Bom Jardim): Alcantarea imperialis (bromélia 
ameaçada de extinção). 

Coordenadas 42º53’20,5”W, 22º8’11,3”S (Município de São José do Vale do Rio Preto): leguminosas 
arbóreas. 

Educação, capacitação 
e aumento da 
percepção ambiental 

Divulgar as áreas citadas e sensibilizar seus proprietários quanto à importância e aos benefícios das 
RPPNs. 

Proteção dos 
remanescentes de 
relevância na região 

Ocorrência de espécies 
endêmicas ou espécies 
ainda não descritas, de 
diversos organismos.  

Solos frágeis. 

Bacias hidrográficas 
vulneráveis. 

Desnivelamento entre os 
índices de governança e de 
ações socioambientais. 

Queimadas. 

Desmatamentos. 

Caça. 

Extrativismo vegetal ilegal. 

Invasão de espécies exóticas. 

Processos erosivos. 

Turismo desordenado. 

Impacto da agricultura em terrenos 
declivosos. 

Ocupação urbana em área de risco. 

Envolvimento e 
fortalecimento da 
sociedade civil 

Criar e implementar Conselhos de Meio Ambiente e elaborar Agenda 21 nos municípios que não os 
possuem. 
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CAPÍTULO 22

REGIÃO SERRANA DE ECONOMIA
AGROPECUÁRIA 2222222222

Municípios integrantes: Cantagalo, Carmo,

Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria

Madalena, São Sebastião do Alto, Sapucaia,

Sumidouro e Trajano de Morais.

Na Região Serrana de Economia Agropecuária

predominam atividades primárias de baixa

produtividade, merecendo destaque a olericultura,

no Município de Sumidouro. Ressalta-se também o

pólo cimenteiro de Cantagalo e a produção de

acessórios para o Arranjo Produtivo Local de Moda

Íntima (núcleo em Nova Friburgo) em Duas Barras

e Cordeiro. Os municípios de Santa Maria Madalena

e Trajano de Morais, limítrofes à Região de Petróleo

e Gás Natural, começam a apresentar sinais de

expansão do setor de segunda moradia, para atender

segmentos de renda mais elevada dessa região,

principalmente de Macaé.

No Estado do Rio de Janeiro, a Região Serrana

de Economia Agropecuária é a que apresenta menor

vulnerabilidade. Sendo basicamente uma área de

economia estagnada (seus municípios, com exceção

de Sapucaia, registram PIB negativo) e com taxas

de migração predominantemente baixas, sete de

seus dez municípios se encontram em condição de

vulnerabilidade baixa ou muito baixa. Sapucaia é o

único município que contrasta com os demais, por

apresentar estoque médio de áreas a conservar e

taxas positivas de PIB e de migração, condições que

tornam seus fragmentos florestais altamente

vulneráveis.

A Figura 22.1 sintetiza as características físicas

da região e da localização dos remanescentes da

vegetação. A região encontra-se dividida entre as

Escarpas e Reversos da Serra do Mar e o Vale do

Paraíba. A região fitoecológica predominante é a

Floresta Estacional Semidecidual. A Floresta Ombrófila

Densa ocorre em menor proporção, restringindo-se

a parte dos municípios de Santa Maria Madalena e

Trajano de Morais.
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Figura 22.1.
Aspectos físicos e distribuição dos remanescentes da vegetação da Região Serrana de Economia
Agropecuária, Estado do Rio de Janeiro.

Os fragmentos destacados como importantes para

ações e conservação situam-se nas proximidades do

Parque Estadual do Desengano, que está parcialmente

inserido na região, e nas Áreas de Proteção Ambiental

(APAs) do Sana e de Macaé de Cima, estas localizadas

fora da região. Entre esses fragmentos está presente

grande quantidade de fragmentos menores localizados

ao longo de uma faixa que se estende entre as três

Unidades de Conservação (UCs) já citadas, o que torna

essa área de especial interesse para a conexão entre

UCs. É importante destacar que esse conjunto de

fragmentos apresenta continuidade na direção sul,

adentrando os municípios de Macaé e Conceição de

Macabu, na Região de Petróleo e Gás Natural. Nesses

municípios, essa faixa de fragmentos se estende de

forma contínua desde altitudes superiores a 1 500 m

até inferiores a 500 m. Ainda nessa faixa ocorrem áreas

destináveis à recuperação, que foram desmatadas e

são inaptas ao uso agrícola, e também áreas muito

vulneráveis.

Os municípios de Trajano de Morais, Cantagalo e

São Sebastião do Alto possuem viveiros do Instituto

Estadual de Florestas do Rio de Janeiro (IEF-RJ), os quais

podem servir de apoio a iniciativas de recuperação de

áreas degradadas.

Outro fragmento importante para a conservação

se localiza na região fitoecológica Floresta Estacional

Semidecidual, mais representativa do Vale do Paraíba.

Esse fragmento apresenta aproximadamente 2200 ha

e encontra-se entre os municípios de Cantagalo e Duas

Barras.

A região apresenta grande ocorrência de áreas

muito vulneráveis e destináveis à recuperação por serem

inaptas à agricultura e estarem desmatadas.

A informação disponível sobre anfíbios restringe-

se ao Parque Estadual do Desengano, no Município

de Santa Maria Madalena. Nele foram encontradas sete

espécies endêmicas da Mata Atlântica, sendo duas

endêmicas do Estado do Rio de Janeiro (Eleutherodactylus

octavioi e Bokermannohyla carvalhoi). Ali também
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ocorre Proceratophrys melanopogon, espécie de médio-

grande porte que vive no folhiço, cujos girinos se

desenvolvem em córregos com água limpa.

Eleutherodactylus octavioi, também de folhiço e com

desenvolvimento direto, ocorre em florestas pouco

perturbadas. Especial atenção deve ser dada às áreas

em que vivem essas espécies endêmicas.

Esta talvez seja a região fluminense da qual se

coletou até hoje a menor quantidade de informações

sobre répteis. Sua porção norte é amplamente

fragmentada, com grande número de pequenos

remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual,

desconhecendo-se os répteis que ainda ocorrem nesse

ambiente. Em meio a tal paisagem intensamente

fragmentada, situa-se, porém, uma considerável porção

da Serra do Desengano, que configura um dos maiores

remanescentes florestados do estado. Não se dispõe,

no entanto, de informações sobre os répteis dessa área.

É importante que sejam realizados estudos sobre a

herpetofauna tanto na região dos remanescentes de

Floresta Estacional Semidecidual quanto nas florestas

da Serra do Desengano para suprir a grande lacuna

de conhecimento sobre os répteis da Região Serrana

de Economia Agropecuária.

Quanto à avifauna, destaca-se na região o

Município de Santa Maria Madalena, que contém a

maior porção do Parque Estadual do Desengano.

Exemplos de espécies florestais da avifauna ameaçadas

de extinção nesse parque são Crypturelus variegatus,

Amazona rhodocorytha, Carpornis melanocephalus,

Touit surda, Touit melanonota, Tinamus solitarius,

Myrmotherula urosticta , Xipholena atropurpurea ,

Pyrrhura cruentata e Pyrrhura leucotis. Além disso, há

registro de Jacamaralcyon tridactyla (endêmica de Mata

Atlântica e ameaçada de extinção) nas proximidades

de Além Paraíba, quase em Minas Gerais. Têm-se

registros importantes e recentes de espécies ameaçadas

e endêmicas, obtidos em Carmo e Cantagalo (por

exemplo, Amazona vinacea, Cercomacra brasiliana e

Campylorhamphus falcularius, todas endêmicas de

Mata Atlântica), e de espécies ameaçadas e endêmicas

de Mata Atlântica, obtidos em Cantagalo (Lipaugus

lanioides e Myrmotherula minor).

São poucas as informações sobre mamíferos

ocorrentes nesta região. Os dados disponíveis

restringem-se ao Parque Estadual do Desengano e a

poucas áreas de fragmentos. As únicas espécies

endêmicas e ameaçadas de extinção conhecidas são

o sagüi-da-serra-escuro (Callithrix aurita) e o mono-

carvoeiro (Brachyteles arachnoides). Também são

conhecidas espécies endêmicas da Mata Atlântica,

como o macaco-prego (Cebus nigritus) e diversas

espécies de marsupiais e roedores. Há na região

indústrias de cimento que extraem matéria-prima de

cavernas nos municípios de Cantagalo, São Sebastião

do Alto e Cordeiro, ameaçando a fauna cavernícola.

Tais ambientes proporcionam grande proteção para sua

fauna especializada, não só graças à estabilidade

climática (temperatura e umidade), mas também à baixa

densidade de predadores ou competidores potenciais

que não se especializaram para esse ambiente (Trajano,

1984). Nas cavernas podem ser encontradas grandes

colônias de morcegos, muitas vezes com espécies que

coabitam (e.g., Trajano, 1984; Bredt et al., 1999). Embora

sejam poucas as informações disponíveis sobre as

cavernas da região, a importância destas é revelada

pela grande diversidade de morcegos que vivem nas

cavidades já amostradas (em Cordeiro e São Sebastião

do Alto). Em uma das cavernas foram observadas sete

espécies coabitando, incluindo o morcego Natalus

stramineus, primeiro registro publicado do Estado do

Rio de Janeiro (Esbérard et al., 1998; 2005). Numerosos

invertebrados têm sido descritos nessas cavidades

calcárias (e.g., Pinto-da-Rocha, 1995), sendo de grande

relevância a proteção de tal ambiente, que se restringe

à porção norte-nordeste do estado.

O conhecimento da flora da região está principal-

mente concentrado no entorno do Parque Estadual do

Desengano. A espécie de leguminosa que se destaca por

ser endêmica e ameaçada é Dalbergia nigra. As espécies

de bromélia Vriesea altimontana e Pitcairnia encholirioides

estão categorizadas como ‘Criticamente em perigo’ e

Alcantarea farneyi como ‘Vulnerável’.

No Município de Cantagalo situa-se a Reserva

Ecológica Municipal dos Cambucás, de pequeno porte

(41 ha). Essa reserva, que necessita ser recategorizada de



290

ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CAPÍTULO 22

acordo com o Sistema Nacional de Unidades de

Conservação (SNUC), não dispõe de plano de manejo nem

Conselho Gestor, sendo indicado o estabelecimento de

programas de recuperação e unidades demonstrativas que

auxiliem em programas de educação ambiental para a

área. Há ainda uma APA no Município de São Sebastião

do Alto, sobre cujos limites e gestão não se dispõe ainda

de informações.

As principais ameaças às UCs são a atividade

agropecuária extensiva, a caça, a ocorrência de erosão

do solo, o alto índice de pobreza rural e a possibilidade

de investimento em cultivos para produção de biodiesel.

O nível de envolvimento do poder público municipal

em estratégias de conservação é predominantemente

razoável. Esse desempenho tornou-se possível devido à

existência de plano diretor e Conselho Municipal de Meio

Ambiente. Os municípios Cantagalo, Cordeiro e Trajano

de Morais apresentam índice de governança satisfatório.

Isso se deve principalmente à existência de um Conselho

Municipal de Meio Ambiente atuante.

Quanto às ações socioambientais, não foram

encontradas informações na quase totalidade dos

municípios da região, com exceção de Santa Maria

Madalena. Na região como um todo, a sociedade civil se

apresenta pouco articulada, não havendo iniciativas de

projetos oriundos do terceiro setor. Algumas iniciativas

identificadas estão ligadas a instituições governamentais,

a exemplo de Santa Maria Madalena, que possui um

banco de sementes e um horto.

O quadro a seguir apresenta as estratégias e ações

para a conservação da Mata Atlântica na região.
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Estratégias e ações para a conservação da biodiversidade na Região Serrana de Economia Agropecuária. 
 

Alvo prioritário Características Pressão Estratégias Ações 
Gestão da paisagem Delimitação de reservas legais contínuas e soluções 

consorciadas para definição de áreas de reserva legal, visando 
aumentar a conexão entre fragmentos. 
Fortalecer os hortos existentes, incentivando a produção de 
sementes e mudas de espécies nativas para recuperação das 
áreas degradadas do entorno do Parque Estadual do 
Desengano. 

Fortalecimento do SNUC Rever a proposta de criação de APA (prevista no Plano de 
Manejo da UC), fortalecendo o envolvimento da sociedade 
civil e dos governos municipais com a proposta, uma vez que 
há falta de identidade e mobilização da comunidade para sua 
criação. 

Envolvimento e fortalecimento da 
sociedade civil e governança local 

Investir na criação dos consórcios entre municípios da região 
e de regiões vizinhas para despertar uma identidade nessas 
regiões e uma visão coletiva de ação conjugada. 
Investir na criação de programas de desenvolvimento 
institucional que englobem a capacitação de gestores 
ambientais, como por exemplo o Programa Nacional de 
Capacitação de Gestores Municipais (gestão ambiental 
tripartite), e na estruturação das secretarias municipais, dando 
oportunidade de melhoria à governança. Essa capacitação 
poderá fortalecer a arrecadação do ICMS ecológico da região 
e a implantação do corredor e de outras medidas de 
conservação.  

Educação, capacitação e aumento da 
percepção ambiental 

Identificar um elemento agregador da região (como por 
exemplo o muriqui) como estratégia mercadológica (“Ponte do 
Muriqui”) e quaisquer outros recursos (por exemplo, a Região 
dos Lagos com a Lagoa de Araruama). 
Incentivar o cultivo de plantas medicinais (farmácias vivas) e 
disseminar o conhecimento local. 

Corredor do complexo de UCs 
cujos extremos são a APA da 
Bacia do Sana (Macaé) e o 
Parque Estadual do 
Desengano (Santa Maria 
Madalena) 

O Ministério do Meio Ambiente já 
considera esse corredor como 
prioritário e de importância 
extremamente alta. 
É uma região de áreas vulneráveis, em 
sua maior parte sem aptidão agrícola. 
Apresenta várias espécies endêmicas e 
ameaçadas da flora e da fauna, por 
exemplo abrigando uma espécie de 
peixe de água doce endêmica e 
ameaçada no estado (Pareioraphis 
garbei). 
O plano de manejo do Parque Estadual 
do Desengano propõe transformar 
parte dessa área em APA, mas a 
população está desmobilizada. 
A região possui um horto, um banco 
de sementes e três viveiros. 
A população local conhece e faz uso 
de plantas medicinais. 

Nas áreas mais altas da região já existe 
investimento em propriedades de segunda 
residência. A pressão assim criada incidirá 
sobre a região. 
A população desenvolve atividades de 
extrativismo e caça. 
Atividade agropecuária extensiva, espécies 
invasoras, alto índice de pobreza rural, 
aumento da caça e do extrativismo. 

Ampliação do conhecimento existente 
sobre os aspectos socioeconômicos, 
culturais e ambientais e monitoramento 
de seus processos 

Incentivar as Secretarias do Ambiente (IEF-RJ) e Planejamento 
estaduais a elaborar um mapeamento do corredor na escala 
de 1:25 000, agregando, além dos elementos topográficos, os 
elementos temáticos (malha fundiária). 

Gestão da paisagem Criar um Programa de prevenção e controle de queimadas na 
região baixa do Paraíba como estratégia essencial para a 
conservação dos maiores fragmentos remanescentes de 
Floresta Estacional Semidecidual, associado a um programa 
de incentivo aos corredores de matas ciliares. 

Proteção dos maiores 
fragmentos de Floresta 
Estacional Semidecidual com 
potencial de conectividade ao 
longo do vale do Paraíba 

Apresenta baixos índices relativos à 
expansão da atividade econômica 
(atividade econômica estagnada) e à 
taxa de migração (êxodo regional), 
sendo isolada em termos de malha 
viária. 

Tendência de redução dos remanescentes 
em função das queimadas freqüentes. 

Ampliação do conhecimento existente Realizar estudos com direcionamento de recursos ao 
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Área extremamente degradada, que 
conta com poucos remanescentes de 
Floresta Estacional Semidecidual. 
Região reconhecida como uma lacuna 
de conhecimento tanto da flora e da 
fauna. 
Ocorre um mamífero (Phaenomys 
ferrugineus) endêmico com distribuição 
restrita. 
Remanescente importante na Serra da 
Babilônia, no Município de Carmo, que 
conta com proposta de criação de APA 
municipal. 
A região é estagnada economicamente, 
com população predominantemente de 
idosos e crianças, o que dificulta a 
identificação de alternativas de renda, 
como por exemplo o incentivo a 
atividades agrícolas. 

sobre os aspectos socioeconômicos, 
culturais e ambientais e monitoramento 
de seus processos. 
Melhoria da qualidade de vida e/ou 
geração de renda. 

desenvolvimento de pesquisas. 
Desenvolver política de atração e fixação de pessoas através 
de geração de emprego e renda. 

Gestão da paisagem Incentivar programa de monitoramento intenso de queimadas 
na região baixa do Paraíba, como estratégia essencial para a 
conservação dos fragmentos dos remanescentes de Floresta 
Estacional Semidecidual. 
Negociar medidas compensatórias voltadas à conservação ao 
renovar licenças ambientais para as empresas de exploração 
de calcário.  
Estabelecer medidas compensatórias voltadas à conservação, 
através de licenciamento ambiental. 

Preservação das regiões de 
calcário, envolvendo os 
municípios de Cordeiro, 
Macuco, São Sebastião do 
Alto, Cantagalo e Itaocara 

Área degradada, com poucos 
remanescentes de Floresta Estacional 
Semidecidual, com presença de um 
veio contínuo de calcário entre os 
municípios de Cordeiro, Macuco, São 
Sebastião do Alto (divisa com Itaocara), 
na região dos rios Grande e Negro, que 
se juntam formando os Dois Rios. 
Os rios Grande e Negro sofreram forte 
intervenção com a criação de 
barragens, o que interrompeu as rotas 
de peixes migratórios. 
O pólo cimenteiro tem proporcionado 
pouca contrapartida à situação de 
conservação da região. 

Exploração de calcário, queimadas e 
lacunas de conhecimento sobre cavernas, 
fauna e flora da região. 

Ampliação do conhecimento existente 
sobre os aspectos socioeconômicos, 
culturais e ambientais e monitoramento 
de seus processos 

Incentivar estudos nas regiões de cavernas de calcário e 
viabilizar planos de conservação, utilizando recursos 
provenientes de medidas compensatórias. 
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REGIÃO AGROPECUÁRIA DOS RIOS POMBA,
MURIAÉ E ITABAPOANA 2323232323

Municípios integrantes: Aperibé, Bom Jesus

do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva,

Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema,

Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua,

São Fidélis, São José de Ubá e Varre-Sai.

A ocupação da Região Agropecuária dos

Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana por colonos

descendentes de europeus teve início na segunda

metade do século XVIII. Essa colonização foi

principalmente motivada pela exploração de terras

virgens para atividades agropecuárias, dentre as

quais destacam-se, historicamente, o cultivo de

café e a criação extensiva de gado bovino. Essas

atividades levaram rapidamente à quase total

remoção da cobertura vegetal original: a Mata

Atlântica.

A região exibe os piores indicadores

socioeconômicos do Estado do Rio de Janeiro,

apresentando, de maneira geral, um progressivo

esvaziamento econômico e uma alta taxa de

emigração (ver Capítulo 3). De seus municípios,

Varre-Sai, São José de Ubá, Aperibé e Laje do

Muriaé são os que ocupam posições mais

desfavoráveis em termos do Índice de Qualidade

Municipal (IQM) (CIDE, 2006). Nenhum dos 15

municípios da região está incluído na lista dos

20 melhores do estado quanto a esse índice.

Atualmente, a economia regional ainda é

fortemente baseada na agropecuária, com destaque

para a criação de gado leiteiro e de corte e para

culturas de cana e tomate, além de agricultura de

subsistência, que inclui o cultivo de arroz, milho e

mandioca, com características de estagnação (ver

Capítulo 4). No entanto, alguns destaques devem

ser feitos. Em Itaperuna (centro regional), concentram-

se atividades diversificadas, sobressaindo a indústria

de laticínios, a prestação de serviços médicos e a

consolidação de um parque educacional voltado ao

ensino superior. Santo Antônio de Pádua, que se

transformou em importante núcleo de especialização

no setor de extração mineral, voltado à exploração

de rochas ornamentais, apresenta características que

se aproximam da definição de Arranjo Produtivo Local

(APL), ou seja, um aglomerado de empresas que

apresentam especialização produtiva e mantêm

algum vínculo de articulação entre si e com outros

atores locais (Sebrae, 2008). Esta região sofre

influência do APL da Cerâmica Vermelha de Campos

dos Goytacazes (São Fidélis, Cardoso Moreira, Italva,

Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna) e da

Fruticultura (São Fidélis e Cardoso Moreira).
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Figura 23.1.
Fragmentos florestais, áreas para recuperação, solos frágeis, vulnerabilidade natural das terras e Unidades de
Conservação da Região Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro.

Figura 23.2.
Regiões fitoecológicas, Unidades de Conservação, fragmentos florestais e regiões de cavernas da Região
Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro.
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Em relação às características ambientais, a região

apresenta dois cenários. O primeiro engloba os

municípios com alta vulnerabilidade (ver Capítulo 3),

dentre os quais se encontram Itaperuna (pólo regional),

Santo Antônio de Pádua (município-pólo do APL de

rochas ornamentais), Bom Jesus do Itabapoana (com

características de centro sub-regional) e Aperibé. No

segundo cenário, encontram-se os municípios que

ainda apresentam algum estoque de áreas a preservar,

como Cambuci, Porciúncula, Natividade e Varre-Sai (ver

Capítulo 7). Esses municípios fazem parte da

Mantiqueira Setentrional, área que inclui também

Miracema.

A região está incluída no Vale do Paraíba e abrange

em parte as unidades geomorfológicas Mantiqueira

Setentrional, ao norte, e Colinas e Maciços Costeiros e

Escarpas e Reversos da Serra do Mar, ao sul. A maior

parte de seu território se localiza na região fitoecológica

Floresta Estacional Semidecidual e pequena parte, ao sul,

na Floresta Ombrófila Densa (Figura 23.2).

Os fragmentos florestais remanescentes são

pequenos e dispersos, sendo os maiores não-represen-

tativos dos ambientes predominantes na região, uma

vez que se encontram na unidade Escarpas e Reversos

da Serra do Mar e na área fitoecológica da Floresta

Ombrófila Densa (Figuras 23.1 e 23.2). Estão próximos

ao Parque Estadual do Desengano, que tem pequena

área inserida na região, no Município de São Fidélis.

Um dos maiores problemas ambientais desta

região é seu progressivo ressecamento, ocasionado pela

retirada da cobertura vegetal original de Mata Atlântica,

o que agravou ainda mais a tendência à seca na área

de Floresta Estacional Semidecidual. A ausência de

cobertura vegetal também aumenta o risco de erosão,

agravado pela ocupação antiga, contínua e sem manejo

adequado por atividades agropecuárias. Uma das ações

mais importantes para ajudar a combater a aridez e a

erosão progressivas seria a recomposição de matas ao

longo de rios, encostas e nascentes, formando ainda

corredores naturais para a dispersão de animais e

plantas. A utilização de incentivos fiscais e de crédito,

como o “ICMS ecológico”, aliada à expansão e

remodelação do Programa de Microbacias do Estado

do Rio de Janeiro, pode ajudar a viabilizar um programa

de recomposição das áreas de proteção de nascentes e

matas ribeirinhas, cuja proteção é assegurada por lei.

Outras medidas que poderiam ajudar a proteger

a já bastante ameaçada biodiversidade regional seria

o estabelecimento de polít icas públicas que

incentivassem o desenvolvimento de atividades

agrícolas diversificadas com adequado manejo

ambiental, de modo a atender ao consumo de alimentos

na região.

Em toda a extensão das bacias hidrográficas dos

rios Pomba, Muriaé e Itabapoana foram identificadas

áreas para recuperação, as quais, por seu alto grau de

degradação (Figura 23.1), apresentam-se inaptas para

atividades agrícolas. As propostas de recuperação não

se limitam ao aumento do mosaico atual de

remanescentes, mas incluem também a busca de

incentivos e alternativas para melhorar as condições

socioeconômicas locais.

Áreas com declividades acentuadas em domínios

geomorfológicos montanhosos foram classificadas como

muito vulneráveis (Figura 23.1), requerendo manejo

adequado para uso com atividades agrossilvipastoris. Da

mesma forma, as áreas consideradas como de solos frágeis

correspondem aos fundos de vales e terraços fluviais, com

solos hidromórficos e orgânicos, de grande vulnerabilidade

(Figura 23.1), cujo uso deve ser condicionado a manejo

adequado.

Esta região é a menos conhecida de todo o Estado

do Rio de Janeiro quanto à ocorrência de espécies de

anfíbios endêmicos e ameaçados. Dispõe-se apenas

de informação decorrente de inventário do projeto em

um fragmento no Município de Cambuci. Todos os

outros municípios constituem lacunas de informação.

No fragmento inventariado em Cambuci, há registro

de espécies do gênero Eleutherodactylus (E. binotatus,

E. parvus, E. otavioi, E. guentheri, e uma possível espécie

ainda não descrita desse gênero), de ocorrência restrita

ao folhiço do chão da mata; de Thoropa miliaris (cujos

girinos necessitam de um filme de água limpa sobre

rochas para se desenvolverem), de Aplastodiscus

cavicola (cuja distribuição só era conhecida em

localidades no Espírito Santo e Minas Gerais), de Scinax
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trapicheiroi (perereca de pequeno porte, endêmica do

Estado do Rio de Janeiro, considerada ‘Quase Ameaçada’

pela International Union for Conservation of Nature and

Natural Resources (IUCN, 2007) e de uma espécie não

identificada do gênero Euparkerella, que tem espécies

restritas ao Espírito Santo e, no Estado do Rio de Janeiro,

à Serra dos Órgãos e ao Maciço da Tijuca (Izecksohn,

1988). Especial atenção deve ser dada às áreas em

que ocorrem essas espécies endêmicas.

Similarmente, esta é uma das regiões fluminenses

em que se dispõe de menor conhecimento acerca de

répteis. A paisagem da região é composta de elevado

número de fragmentos de tamanho médio a pequeno,

sabendo-se ainda muito pouco sobre os répteis que vivem

nesses remanescentes. Há registros de ocorrência de

alguns répteis endêmicos de Mata Atlântica na região,

como os lagartos Ecpleopus gaudichaudii e Gymnodactylus

darwini e as serpentes Tropidodryas serra, Bothrops jararaca

e Bothrops jararacussu. De Cambuci, há ainda coletas de

Ophiodes striatus (Anguidae), Chironius cf. exoletus,

Echinantera cf. melanostigma ,  Elapomorphus

quinquelineatus, Thamnodynastes sp. (Colubridae),

Heterodactylus imbricatus (Gymnophtalmidae), Anolis sp.

(Polychrotidae), Leposternon microcephalum (Rhineuridae),

Tropidurus torquatus (Tropiduridae) e Tupinambis merianae

(Teidae). É importante que sejam realizados investimentos

em estudos sobre os répteis desses remanescentes da Mata

Atlântica da região, de forma a investigar quais espécies

neles subsistem, e sobre a eventual ocorrência de espécies

endêmicas e ameaçadas. O Rio Paraíba do Sul corta a

porção sul desta região e nesse rio ocorre o cágado-de-

hoge (Ranacephala hogei = Phrynops hogei), espécie

descrita como sob risco de extinção nas listas estadual,

nacional e global (Bergallo et al., 2000; Machado et al.,

2005; IUCN, 2007) de espécies ameaçadas.

Há pouco conhecimento sobre a avifauna da região,

destacando-se a porção do Parque do Desengano nela

inserida (Município de São Fidélis).

Além das aves endêmicas e ameaçadas

mencionadas no Parque (ver Capítulo 12), destaca-se o

registro de Dysithamnus plumbeus (endêmica de Mata

Atlântica e ameaçada de extinção) em Natividade e

Itaperuna.

As poucas informações sobre mamíferos na região

são ocasionais. Os únicos esforços para se obter algum

conhecimento sobre a região foram os de inventários

realizados recentemente nos municípios de Cambuci

e Varre-Sai. Há apenas três municípios, dentre 15, sobre

os quais se conta com alguma informação. Os dados

obtidos na região destacam a presença do sagüi-da-

serra-escuro (Callithrix aurita), espécie endêmica da

Mata Atlântica e considerada ameaçada na categoria

‘Vulnerável’ nas listas do Estado do Rio de Janeiro e do

Brasil e ‘Em Perigo’ na lista da IUCN; do sauá (Callicebus

nigrifrons), espécie endêmica da Mata Atlântica e

considerada ‘Vulnerável’ nas três listas de espécies

ameaçadas de extinção (Rio de Janeiro, Brasil e IUCN);

e o sagüi-taquara (Callithrix flaviceps), espécie endêmica

da Mata Atlântica e considerada ‘Em Perigo’ nas listas

do Brasil e mundial. Essa última espécie era até então

conhecida apenas dos estados de Minas Gerais e

Espírito Santo. Também se destacam na região indústrias

de cimento que utilizam matéria-prima extraída de

cavernas do Município de Itaocara, as quais ameaçam

a fauna cavernícola (Figura 23.2). A região não possui

nenhuma Unidade de Conservação (UCs) de Proteção

Integral apesar de sua extrema relevância, pois além

das espécies endêmicas e ameaçadas já citadas, dispõe-

se de observações de espécies até então não

conhecidas no Estado do Rio de Janeiro, como o rato-

de-espinho (Trinomys setosus) (Attias et al., no prelo).

Tanto quanto a de vertebrados, a fauna de

organismos aquáticos invertebrados também é muito

pouco conhecida, havendo apenas alguns poucos registros

no Parque Estadual do Desengano, oriundos de coletas

de atividades didáticas realizadas por docentes do Centro

de Treinamento de Professores da Universidade Estadual

do Rio de Janeiro (UERJ).

Quanto aos aracnídeos (Filo Arthropoda,

Arachnida), verificamos também que esta é a região

sobre cuja fauna há mais lacunas e menos dados

disponíveis. Mesmo incluindo-se registros realizados no

Parque Estadual do Desengano (do qual somente uma

parte se localiza na região), apenas duas espécies de

escorpiões (Ordem Scorpiones), uma de amblipígido

(Amblypygi), 24 de opiliões (Opiliones) e 105 de aranhas
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(Araneae) foram citadas ou identificadas e incluídas

em bases de dados para a área em estudo.

Mesmo levando-se em conta o parco conhecimento

sobre sua fauna, a região é de grande importância histórica,

tendo recebido durante o século XIX a visita de naturalistas

renomados, como o príncipe Wied-Neuwied (Wied-

Neuwied, 1989) e Emil Göldi. Esse último cientista coletou

grande número de exemplares de aracnídeos em vários

pontos do noroeste fluminense durante sua viagem como

chefe da comissão de estudos sobre a moléstia do cafeeiro

(Göldi, 1887; 1892). Os locais em que Göldi coletou maior

número de espécimes foram Itaocara (Serra Vermelha),

São Fidélis (Fazenda Calvário), Miracema, Santo Antônio

de Pádua e Cambuci (Monte Verde). Na maioria dessas

localidades, a cobertura vegetal original não é mais

encontrada, o que ressalta a importância do trabalho desse

pesquisador e a necessidade de se preservarem os

fragmentos restantes, estabelecendo-se UCs de vários

níveis. Dentre outros aracnídeos, Göldi coletou espécimes-

tipo de duas espécies de opiliões e 64 de aranhas

(considerando apenas espécimes-tipo de espécies válidas

ou, ao menos, de sinônimos, sem a inclusão de nomes

dúbios).

Os fragmentos florestais da Mantiqueira Setentrional

situados nos municípios de Natividade, Varre-Sai,

Porciúncula e Bom Jesus do Itabapoana ainda não tiveram

sua aracnofauna pesquisada, permanecendo esta quase

completamente desconhecida. Entretanto, cabe ressaltar

que durante a recente expedição da Universidade Federal

Rural do Rio de Janeiro a Natividade foram coletados

espécimes de uma provável espécie inédita de onicóforo

(Filo Onychophora: Peripatidae: Peripatus Guilding, 1826),

de cor cinza-chumbo. Essa descoberta indica o potencial

papel desses fragmentos como refúgios para animais que

habitam o solo da floresta, quer sejam endêmicos dessa

região, quer sejam espécies ameaçadas apresentando área

de ocorrência mais ampla. Nesse mesmo braço serrano

da Mantiqueira Setentrional, coletas esporádicas realizadas

em pequenos fragmentos florestais no Estado do Espírito

Santo, próximos à divisa com o Rio de Janeiro (Apiacá–

Mimoso do Sul, ES, a cerca de 20 km da divisa, e Bom

Jesus do Norte, a cerca de 2 km), revelaram a existência

de espécies presumivelmente endêmicas da área em

questão. Dentre essas, destacamos em Bom Jesus do Norte

o opilião Metavononoides renneri Ferreira et al., 2007

(Cosmetidae) e em Apiacá os opiliões Spinopilar

apiacaensis Kury, 1992, Ischnotherus pardus Kury, 1989,

e espécies inéditas de Goniosoma (estes três últimos

pertencentes a Gonyleptidae) e de Tegipiolus (Zalmoxidae).

Dentre outros aracnídeos de Apiacá, citamos as aranhas

Ochyrocera (Ochyroceratidae) e Globignatha

(Symphytognathidae) e o amblípigido Charinus

(Charinidae). A proximidade geográfica e a semelhança,

em termos de ambiente, entre esses fragmentos situados

nos dois lados da divisa RJ–ES indicam que a ocorrência

da maioria dessas espécies em território fluminense é

altamente provável.

Dentre as poucas áreas ainda com resquícios de

Mata Atlântica, encontramos os aglomerados de

fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual, entre

os municípios de Miracema e Laje do Muriaé. Os poucos

registros de espécies dessa área devem-se

principalmente a Göldi. Dentre as espécies de aranhas,

podemos citar Dubiaranea turbidula (Keyserling, 1886)

(Linyphiidae), conhecida por meio dos tipos do Estado

do Espírito Santo e de alguns poucos exemplares em

terras fluminenses; Mecynometa flabilis Keyserling, 1893

(Tetragnathidae), um possível endemismo local;

Achaearanea bellula (Keyserling, 1891), espécie descrita

de Miracema, mas que ocorre até o Rio Grande do Sul;

e Dipoena keyserlingi Levi, 1963, também descrita de

Miracema (as duas últimas espécies pertencem a

Theridiidae).

O maior fragmento florestal ainda remanescente

em toda a região é a Serra do Monte Verde, no Município

de Cambuci (Figura 23.2). Em um raio de cerca de 10

km em seu entorno, encontram-se fragmentos

importantes também em Santo Antônio de Pádua. Nessa

área, deveria ser implantado um Refúgio de Vida

Silvestre ou uma Área de Proteção Ambiental (APA),

iniciativas essas acopladas ao estímulo à criação de

Reservas Particulares de Patrimônio Natural, o que

ajudaria a preservar o último grande bastião de Floresta

Estacional Semidecidual da região. Dentre as espécies

de aranhas mais interessantes registradas em Monte

Verde e Santo Antônio de Pádua, podemos ressaltar
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Ero valida Keyserling, 1891 (Mimetidae), e Linyphia

obscurella (Roewer, 1942) (Linyphiidae), ambas

conhecidas apenas através dos espécimes-tipo e

constituindo endêmicos presumidos para o local. Podem

também ser citadas Castianeira onerosa (Keyserling,

1891) (Corinnidae), descrita na área e registrada apenas

em poucas localidades fluminenses, e Leucauge turbida

(Keyserling, 1893) (Tetragnathidae), com registros

isolados no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande

do Sul.

A parte leste do município de São Fidélis ainda

apresenta bom número de fragmentos florestais em

áreas mais altas, como pontões e topo de morros.

Apenas alguns desses fragmentos estão conectados,

em grau variável, como as áreas florestadas da parte

ocidental do Parque Estadual do Desengano.

Historicamente, as coletas de Göldi resultaram na

descrição de 20 espécies de aracnídeos do município,

alguns dos quais endêmicos presumidos. Além disso,

podemos incluir os registros de espécies do Parque

Estadual do Desengano que provavelmente ocorrem

também na área do parque situada em São Fidélis.

Nesse município, ressaltamos a presença de várias

espécies de aranhas (entre parênteses, são citadas a

seguir as poucas localidades adicionais), como Patrera

virgata (Keyserling, 1891) (em Itaocara) e Aysha fortis

(Keyserling, 1891) (Anyphaenidae), e Chrysometa raripila

(Keyserling, 1893) e Leucauge severa (Keyserling, 1893)

(Tetragnathidae), além de uma espécie inédita de

Nesticus Thorell, 1869, coletada em ocos de bambu no

Parque Estadual do Desengano (Nesticidae). Dentre os

opiliões, citamos Metavononoides bellus (Mello-Leitão,

1932) (em várias localidades fluminenses), espécie

descrita a partir de espécimes de São Fidélis e Itaocara

(Cosmetidae), e várias espécies de Gonyleptidae, como

Mitobates pulcher (Mello-Leitão, 1932) (em Petrópolis,

Teresópolis e Nova Friburgo), Bourguyia maculata

(Roewer, 1930) (em Teresópolis) e Camposicola altifrons

Mello-Leitão, 1924 (em Campos dos Goytacazes e, em

Macaé, em Barra do Sana). Da família Gonyleptidae,

são conhecidas ainda várias espécies inéditas coletadas

no Parque Estadual do Desengano pertencentes a

Goniosoma Perty, 1833 (Teresópolis), Collonychium

Bertkau, 1880, Neoancistrotus Mello-Leitão, 1927,

Eusarcus Perty, 1833 (em Teresópolis), e Spinopilar Mello-

Leitão, 1940, dentre outras.

A região de cavernas dos municípios de Itaocara,

Cantagalo, Cordeiro e São Sebastião do Alto abriga ao

menos uma espécie endêmica putativa de amblipígido

(Amblypygi). Embora o único exemplar conhecido dessa

espécie inédita de Charinus Simon, 1892 (Charinidae),

tenha sido capturado na Gruta de Pedra Santa, em

Cantagalo, sua área de ocorrência deve abranger também

outras cavernas na mesma região espeleológica. Além

dos mamíferos citados acima, a região espeleológica de

Cantagalo–Itaocara abriga ao menos 11 espécies de

morcegos (Esbérard et al., 2005). Essa área encontra-se

sob forte pressão de exploração pela indústria de cimento

e por atividades agropecuárias. Na Assembléia Legislativa

do Estado do Rio de Janeiro foi apresentado em 1998 um

Projeto de Lei Estadual propondo a criação do Parque

Estadual das Cavernas Fluminenses (Rambaldi et al., 2003),

que consistiria em uma UC englobando as cavernas e

fragmentos de Mata Atlântica em seu entorno.

Do município de Itaocara, conta-se com vários

registros históricos importantes, principalmente devido

às coletas de Göldi na Serra Vermelha, divisor de águas

dos rios Negro e Paraíba, praticamente sem cobertura

florestal hoje em dia. Dentre essas espécies, aludimos

a algumas de aranhas que são conhecidas apenas de

Itaocara ou de alguns outros poucos pontos do Estado

do Rio de Janeiro (entre parênteses, citamos a seguir

as localidades adicionais), como Aysha affinis (Blackwall,

1862) (em Nova Friburgo e Rio de Janeiro), Patrera

virgata (Keyserling, 1891) (em São Fidélis), Wulfilopsis

pygmaea (Keyserling, 1891) (em Nova Friburgo), Teudis

parvulus (Keyserling, 1891) e Teudis suspiciosus

(Keyserling, 1891) (todas Anyphaenidae); Linyphia

longiceps (em Pinheiral), Linyphia armata (Keyserling,

1891) e Linyphia clara (Keyserling, 1891) (todas

Linyphiidae); Tupigea altiventer (Keyserling, 1891) (em

Nova Friburgo) e Metagonia unicolor (Keyserling, 1891)

(Pholcidae); Dipoena flavomaculata (Keyserling, 1891),

D. obscura Keyserling, 1891, Euryopis notabilis

(Keyserling, 1891), Helvibis monticola Keyserling, 1891,

e Theridion subrotundum Keyserling, 1891 (todas
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Theridiidae); Corinna parva (Keyserling, 1891) (em

Teresópolis), Trachelas rugosus (em Santo Antônio de

Pádua e Rio de Janeiro) e Trachelas vitiosus Keyserling,

1891 (em Pinheiral) (todas Corinnidae). Dentre os

opiliões, destacamos Metavononoides bellus

(Cosmetidae) (em São Fidélis) e Spinopilar anomalis

(Henriksen in Sørensen, 1932) (Gonyleptidae).

O conhecimento da flora desta região está restrito

a quatro locais de coleta, onde foram registradas as

leguminosas Lonchocarpus virgiloides, Hymenaea

courba, Andira legalis e Deguelia costata, todas

endêmicas da Mata Atlântica, e as espécies endêmicas

e ameaçadas de bromélias Alcantarea geniculata,

Aechmea grazielae e Vriesea fidelensis.

Esta região não possui qualquer UC de Proteção

Integral ou de Uso Sustentável, quer federal ou estadual,

totalmente inscrita em seus limites. Apenas uma

pequena porção do Parque Estadual do Desengano

alcança o Município de São Fidélis. As UCs municipais

(Parque Ecológico de Miracema, no município de

mesmo nome, e Unidade Didática Nova Bom Jesus, em

Bom Jesus de Itabapoana) são de pequeno porte (15,5

ha e 7 ha, respectivamente) e não possuem plano de

manejo nem conselho gestor. O nível de envolvimento

do poder público municipal em estratégias de

conservação é predominantemente razoável (seis

municípios).

Quanto às ações socioambientais, só há

informações disponíveis para três municípios (Itaocara,

Itaperuna e Porciúncula), com nível insatisfatório em

todos eles.

Como mostra a tabela a seguir, o número de ações

para incentivar a recuperação socioeconômico-

ambiental da Região Agropecuária dos Rios Pomba,

Muriaé e Itabapoana deve envolver necessariamente

diferentes atores sociais, começando com revitalização

econômica de empreendimentos privados, forte atuação

de organizações não-governamentais e presença e

incentivos fiscais nas esferas municipal, estadual e

federal. Grande parte da revitalização da região passa

pela criação de iniciativas de recuperação econômica

em que estejam embutidos procedimentos de

sustentabilidade ambiental (como a exploração

madeireira do plantio do eucalipto). Caso contrário, a

região corre o grande risco de repetir o processo

predatório iniciado no período colonial. Portanto, devem

ser particularmente fortalecidas as ações de educação

ambiental e de proteção das áreas de maior vulnera-

bilidade, que incluem as UCs, inclusive prevendo ações

de ampliação dessas unidades e de corredores

ecológicos.
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Estratégias e ações para a conservação da biodiversidade na Região Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana. 
 

Alvo prioritário Características Pressão Estratégias Ações 
Gestão da paisagem Incentivar o registro de Reservas Legais e Áreas de Proteção 

Permanente (APPs), buscando isenção fiscal do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural (ITR) pela incapacidade de uso 
da terra. 
Melhorar a conectividade entre os fragmentos que 
contribuam para a preservação dos remanescentes florestais 
localizados nas propriedades rurais, aumentando a 
permeabilidade do entorno dos fragmentos. 
Adequar o plantio de florestas visando a ampliação da 
conectividade e a prevenção de problemas de desertificação e 
erosão, evitando extensas áreas de monocultivo que tendem 
a agravar o êxodo rural. 
Impedir que a expansão agrícola e de espécies invasoras 
avance sobre os fragmentos remanescentes. 

Melhoria da qualidade de vida e/ou 
geração de renda 

Estimular a participação no mercado de carbono. 

Educação, capacitação e aumento da 
percepção ambiental 

Formar agentes multiplicadores nas universidades. Aproveitar 
elementos da estrutura local, tais como o Colégio Agrícola e a 
Faculdade de Biomedicina. 
Promover a capacitação técnica de produtores rurais visando 
o desenvolvimento de novas formas de agricultura e pecuária 
sustentáveis. 

Ampliação do conhecimento existente 
sobre os aspectos socioeconômicos, 
culturais e ambientais e monitoramento de 
seus processos 

Criar e direcionar linhas de fomento em pesquisas de 
inventários de recursos naturais em áreas que constituem 
lacunas de informação. 
Criar estratégias de monitoramento ambiental. 

 Desenvolver estudos de viabilidade econômica e de 
incentivos para a introdução de novas atividades econômicas 
em áreas de pecuária extensiva de baixa produtividade e com 
altos índices de degradação ambiental. 

Envolvimento e fortalecimento da 
sociedade civil e governança local 

Promover a formação de ONGs. 
Apoiar a formação de Conselhos Municipais do Meio 
Ambiente. 
Fortalecer os Comitês de Gestão de bacias hidrográficas. 

Remanescentes florestais pequenos e esparsos Remanescentes de Floresta 
Estacional Semidecidual. 
Lacunas de informação. 
Governança razoável. 
Única região que abrange a 
unidade geomorfológica 
Mantiqueira Setentrional. 
Alto índice de pobreza rural 
ligada ao êxodo. 
Fragilidade da inserção 
social. 
A atividade econômica 
predominante da região é a 
agropecuária. 
 

Agropecuária extensiva, pouco 
produtiva. 
Queimadas. 
Processos erosivos e solos degradados. 
Presença de braquiária (espécie 
invasora) em pastos no entorno. 
Diminuição da disponibilidade de 
recursos hídricos. 
Atividade extrativista predatória. 

Fiscalização Fiscalizar a extração vegetal e a caça.  
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Fortalecimento do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC) 

Criar APA, promovendo também a criação de Refúgio de Vida 
Silvestre nos fragmentos de maior área. 
Estimular a criação de Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPNs) para preservar os poucos remanescentes de 
Floresta Estacional Semidecidual. 

Gestão da paisagem Aumentar a parcela de ICMS ecológico dos municípios que 
protegerem os fragmentos remanescentes. 
Impedir que a expansão agrícola e de espécies invasoras 
avance sobre os fragmentos remanescentes. 

Educação, capacitação e aumento da 
percepção ambiental 

Identificar, apoiar e implementar atividades de geração de 
renda alternativas à caça. 

Aglomerados de fragmentos próximos na 
Região do Vale do Paraíba do Sul (Serra do 
Monte Verde, Município de Cambuci). 

Remanescentes de Floresta 
Estacional Semidecidual. 
Lacunas de informação. 
Maior fragmento florestal da 
região. 
Registro de espécies 
endêmicas e ameaçadas. 
Áreas de forte declividade e 
risco de erosão. 

Agropecuária extensiva, pouco 
produtiva. 
Processos erosivos e solos degradados. 
Presença de braquiária (espécie 
invasora) em pastos no entorno. 
Diminuição da disponibilidade de 
recursos hídricos. 
Atividade extrativista predatória. 

Fiscalização Fiscalizar a extração vegetal e a caça. 

Fortalecimento do SNUC Criar APA visando aumentar a conectividade entre os 
fragmentos. 
Estimular a criação de RPPNs para preservar os poucos 
remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual. 
Aproveitar a UC municipal existente para a criação de 
unidade demonstrativa de recuperação de áreas degradadas. 

Aglomerados de fragmentos próximos na 
Região da Mantiqueira Setentrional, 
municípios de Bom Jesus de Itabapoana, 
Varre-sai, Natividade e Porciúncula 

Remanescentes de Floresta 
Estacional Semidecidual. 
Lacunas de informação. 
Registro de espécies 
endêmicas e ameaçadas. 
Áreas de forte declividade e 
risco de erosão. 
Registro de espécies de 
cerrado. 
Presença de uma UC 
municipal: Unidade Didática 
Nova Bom Jesus. 

Avanço do cultivo de café sobre áreas 
de floresta. 
Agropecuária extensiva, pouco 
produtiva. 
Processos erosivos e solos degradados. 
Diminuição da disponibilidade de 
recursos hídricos. 
Atividade extrativista predatória. 

Gestão da paisagem Impedir que a expansão agropecuária avance sobre os 
fragmentos remanescentes. 

Fortalecimento do SNUC Criar APA visando aumentar a conectividade entre os 
fragmentos 
Estimular a criação de RPPNs para preservar os poucos 
remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual 
Aproveitar a UC municipal existente para criação de unidade 
demonstrativa de recuperação de áreas degradadas. 

Gestão da paisagem Impedir a expansão agropecuária sobre os fragmentos 
remanescentes. 

Aglomerados de fragmentos próximos na 
Região do Vale do Paraíba do Sul, municípios 
de Miracema e Laje do Muriaé 

Remanescentes de Floresta 
Estacional Semidecidual. 
Lacunas de informação. 
Registro de espécies 
endêmicas e ameaçadas. 
Presença de uma UC 
municipal: Parque Ecológico 
de Miracema. 

Agropecuária extensiva, pouco 
produtiva. 
Processos erosivos e solos degradados. 
Diminuição da disponibilidade de 
recursos hídricos. 
Atividade extrativista predatória. 

Fiscalização Fiscalizar a extração vegetal e a caça. 

Fortalecimento do SNUC Criar APA visando aumentar a conectividade entre os 
fragmentos e entre a Serra da Bandeira e as margens do Rio 
Paraíba do Sul. 
Estimular a criação de RPPNs para preservar os poucos 
remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual. 

Aglomerados de fragmentos próximos na 
Região do Vale do Paraíba do Sul (Serra da 
Bandeira, municípios de São Fidélis e Cardoso 
Moreira) 

Remanescentes de Floresta 
Estacional Semidecidual. 
Lacunas de informação. 
Registro de espécies 
endêmicas e ameaçadas. 
Áreas de forte declividade e 
riscos de erosão. 

Agropecuária extensiva, pouco produtiva. 
Processos erosivos e solos degradados. 
Presença de braquiária (espécie 
invasora) em pastos no entorno. 
Diminuição da disponibilidade de 
recursos hídricos. 
Atividade extrativista predatória. 

Gestão da paisagem Impedir que a expansão agropecuária avance sobre os 
fragmentos remanescentes. 
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Fortalecimento do SNUC Criar UC com o objetivo de preservar as formas 
geomorfológicas subterrâneas e os hábitats únicos. 

Gestão da paisagem Implementar medidas compensatórias voltadas à 
conservação. 

Ampliação do conhecimento existente 
sobre os aspectos socioeconômicos, 
culturais e ambientais e monitoramento de 
seus processos 

Estimular a pesquisa de inventários de recursos naturais das 
cavernas e os levantamentos paleontológicos. 
Criar estratégias de monitoramento ambiental. 

Cavernas nos municípios de Itaocara, Cordeiro, 
Cantagalo e São Sebastião do Alto, incluindo 
cavernas como as grutas Pedra Santa e Novo 
Mundo 

Ambientes únicos. 
Registros de espécies 
endêmicas. 
Lacuna de conhecimento. 

Mineração de calcário para produção 
de cimento. 
Retirada da cobertura vegetal no 
entorno das cavernas. 

Educação, capacitação e aumento da 
percepção ambiental  

Promover campanhas educativas sobre o valor ambiental das 
cavernas. 

Fortalecimento do SNUC Ampliar o Parque Estadual do Desengano com o objetivo de 
preservar inselbergs, fragmentos e bacias hidrográficas do 
entorno e aumentar a conectividade entre os fragmentos do 
entorno e o parque. 
Fiscalizar a extração vegetal e a caça. 
Fiscalizar a queimada no entorno do parque. 

Gestão da paisagem Estimular com incentivos financeiros o desenvolvimento de 
projetos de recuperação de mata ciliar, aumentando a 
conectividade entre os fragmentos e o parque e a 
preservação dos recursos hídricos. 
Aumentar a parcela de ICMS ecológico dos municípios 
contemplados com o Parque Estadual do Desengano. 

Inselbergs, fragmentos e bacias hidrográficas 
no entorno do Parque Estadual do Desengano 

Ricos em espécies endêmicas 
de flora e fauna 

Agropecuária extensiva, pouco 
produtiva. 
Processos erosivos e solos degradados. 
Queimadas. 
Atividade extrativista predatória (caça, 
captura de aves, retirada de palmito e 
madeira e extração de bromélias e 
orquídeas). 

Educação, capacitação e aumento da 
percepção ambiental 

Ampliar o conhecimento sobre a importância de UCs nas 
escolas municipais. 
Divulgar nas comunidades locais a importância dos serviços 
ambientais prestados pelo P arque Estadual do Desengano. 

Gestão da paisagem Desenvolver projetos de criação de corredores, através da 
recuperação de matas ciliares e comunidades aluviais. 
Desenvolver projetos de recuperação em áreas degradadas 
por mineração, incluindo a retirada de areia, a recuperação 
de margens e o controle da erosão. 
 Recuperação de áreas degradadas e renaturalização de 
canais. 

Envolvimento e fortalecimento da 
sociedade civil e governança local 

Fortalecer o comitê de bacias. 
Apoiar os projetos existentes. 

Canais fluviais e ambientes hidromórficos Canais fluviais de grande 
porte (região de várzeas). 
Diversidade de hábitats 
aquáticos. 
Lacunas de conhecimento. 
Grande potencial como 
corredores. 
Fontes importantes de 
recursos hídricos e 
pesqueiros. 
Comitê das bacias dos rios 
Itabapoana, Muriaé e Pomba. 
Projeto Managé (revitalização 
do Rio Itabapoana). 

Mineração, incluindo garimpo e 
extração de areia. 
Pesca predatória. 
Agropecuária extensiva e pouco 
produtiva. 
Lançamento de poluentes. 

Fiscalização Fiscalizar a extração de areia e a pesca predatória. 
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Municípios integrantes: Carapebus, Campos

dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Conceição

de Macabu, Macaé, Quissamã, Rio das Ostras, São

Francisco de Itabapoana e São João da Barra.

A Região de Petróleo e Gás Natural, que se

estende do Município de Casimiro de Abreu até

o de São Francisco de Itabapoana, caracteriza-se

como a porção do Estado do Rio de Janeiro que

recebeu maiores impactos advindos da extração

de petróleo e gás natural na Bacia de Campos.

Compreendendo municípios de base tradicional-

mente agrícola, com predomínio de culturas e

pastagens na baixada e nas colinas, esta região

vivencia grandes mudanças relacionadas à

atividade de extração desses dois recursos. Vem

sofrendo visível aumento demográfico

(especialmente urbano), fenômeno que exige

cuidados e providências inadiáveis, não só para

o atendimento das necessidades de sua crescente

população, mas também para a proteção do meio

ambiente.

Assim como em todo o território fluminense,

são imprescindíveis medidas que minimizem os

efeitos negativos da pressão antrópica, que se

intensifica nesta região.

O Município de Macaé, onde se localiza toda

a base logística da atividade extrativista de

petróleo e gás natural, é um pólo em crescimento

contínuo e desordenado, produzindo reflexos

imediatos nos municípios vizinhos, tanto na

atração de mão-de-obra quanto na dinamização

do setor habitacional. A cidade de Macaé se

expande desordenadamente, avançando pelas

restingas e ameaçando ecos-sistemas locais,

sejam eles protegidos (como o Parque Nacional

da Restinga de Jurubatiba, que abrange também

os municípios de Carapebus e Quissamã) ou não-

protegidos (como o Arquipé-lago de Santana, com

ilhas muito próximas ao município e intensamente

procurado por turistas para práticas de mergulho

e recreação, ainda desordenadas).

A urbanização se intensifica na faixa costeira

da região como um todo, ameaçando não apenas

os ecossistemas das restingas (a maioria sem

proteção efetiva), mas também os das lagunas,

bem como as praias rochosas e arenosas que são

objeto de grande procura em Macaé e arredores,

303

ALVES, M.A.S.; JENKINS, C.N.; CARAMASCHI, E.P.; SCARANO, F.R.; OLIVEIRA, F.J.G.; ZALMON, I.R.; MONTEIRO, R.F.; CAMARGO, A.F. & PIMM, S.L. Região de Petróleo e Gás Natural. In: BERGALLO, H. G.;
FIDALGO, E. C. C.; ROCHA, C. F. D.; UZÊDA, M. C.; COSTA, M. B.; ALVES, M. A. S.; VAN SLUYS, M.; SANTOS, M. A.; COSTA, T. C. C.; COZZOLINO, A. C. R. (Eds.). Estratégias e ações para a conservEstratégias e ações para a conservEstratégias e ações para a conservEstratégias e ações para a conservEstratégias e ações para a conservaçãoaçãoaçãoaçãoação
da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiroda biodiversidade no Estado do Rio de Janeiroda biodiversidade no Estado do Rio de Janeiroda biodiversidade no Estado do Rio de Janeiroda biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto Biomas, 2009. Cap. 24, p. 303-312.



304

ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CAPÍTULO 24

embora sem fiscalização adequada. Por outro lado, a

pressão antrópica se manifesta também na região

serrana de Macaé, que começa a sentir os efeitos do

turismo e da especulação imobiliária voltada ao

mercado de casas de veraneio.

A demanda por recursos hídricos vem se

concentrando na Bacia Hidrográfica do Rio Macaé, que

atende atualmente ao abastecimento urbano dos

municípios de Rio das Ostras e Macaé, bem como a

duas usinas termoelétricas e ao variado uso industrial

que direta ou indiretamente decorre da extração de

petróleo e gás. O desmatamento da faixa marginal aos

cursos d’água, a retirada desordenada de água e o

tratamento inadequado de esgotos comprometem, em

curto prazo, o potencial de serviços prestados por esse

ecossistema, exigindo do Comitê de Bacia e da

sociedade em geral um projeto de recuperação. Além

disso, o Rio Macaé tem sofrido retificação na maior

parte de seu trecho potamal. A fauna e a flora (principal-

mente o manguezal do estuário desse rio) se apresentam

fortemente empobrecidas em sua diversidade e/ou

biomassa.

A parte mais setentrional da Região de Petróleo e

Gás Natural possivelmente sofrerá os efeitos da

atividade extrativa mineral, que também já se

desenvolve no Município de Presidente Kennedy,

Espírito Santo, em zona fronteira ao norte de São

Francisco de Itabapoana.

Outra intervenção nessa porção regional ligada

à extração de óleo e gás é a futura implantação do

Porto do Açu, em São João da Barra, obra que, na fase

de construção, criará cerca de dez mil empregos e,

quando pronta, em torno de três mil, diretos e indiretos.

O empreendimento compreende um porto marítimo de

grande porte para a exportação de minério de ferro,

além de uma base de apoio offshore e instalações para

o processamento do minério. Esse porto, que

inicialmente seria simplesmente uma base logística,

hoje já se apresenta com estrutura de vocação

empresarial, voltada à exportação de minério e

escoamento da produção de álcool. Sua entrada em

operação está prevista para 2010 ou 2011. Não é difícil

antever os impactos ambientais decorrentes desse

empreendimento, que deverão ser bastante

pronunciados para os ecossistemas de praia e de

restinga nas áreas do entorno e nos municípios vizinhos.

Criam preocupação as obras de dragagem para a

construção portuária, com remoção do sedimento e com

a bioturbação associada, por suas conseqüências para

a flora e fauna, em que se incluem recursos pesqueiros

como peixes e camarões, que constituem a base da

economia tradicional dessa região do Estado do Rio de

Janeiro.

Além disso, no Município de São João da Barra,

situam-se as restingas de Grussaí e Iquipari, que

ocupam uma ampla faixa de praia e apresentam

unicidade ecológica, com presença de endemismos do

estado e florestas e lagoas costeiras, estando a bacia

do Lago Iquipari situada integralmente na região em

que se encontram essas restingas. No Município de

São Francisco de Itabapoana, vizinho ao de São João

da Barra, situam-se a Estação Ecológica de Guaxindiba

e as restingas e manguezais da foz do Rio Paraíba (por

exemplo, o Distrito de Gargaú, que se destaca por seus

manguezais), todas elas áreas de grande valor ecológico

e social. Embora o cenário de pressão da região em

que se encontram essas restingas e manguezais seja

atualmente baixo, com alta concentração de pobreza e

perda de população, a perspectiva de volta da cana-

de-açúcar para atender a demanda por biodiesel e a

construção iminente do Porto do Açu em São João da

Barra poderão exercer pressão muito alta sobre a região,

levando a grandes impactos ambientais.

O Município de Campos dos Goytacazes mantém

a posição de centro regional, ampliando, porém, suas

funções. De centro regional da economia canavieira,

torna-se o mais importante centro de formação técnica

e acadêmica do interior do estado, com 13 universidades

que oferecem cursos regulares em todos os níveis. Os

municípios vizinhos, tradicionalmente ligados à

economia canavieira, que entrou em declínio nas

últimas décadas, vislumbram a possibilidade de reverter

esse quadro, dada a valorização do etanol como fonte

energética em substituição ao petróleo. Essa nova

perspectiva será potencializada pela criação do Porto

do Açu, no Município de São João da Barra.
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O Município de Conceição de Macabu já está

fornecendo mão-de-obra a Macaé, num movimento

pendular, constituindo-se também em futura área de

expansão de moradia mais para o interior, dado o

aumento do preço da terra nas áreas litorâneas, mais

próximas àquele município.

A Região de Petróleo e Gás Natural apresenta

duas situações distintas de vulnerabilidade frente à

pressão antrópica: enquanto ao norte a pressão

antrópica é menor e os municípios apresentam

condições de média e baixa vulnerabilidade, ao sul

(Macaé e municípios vizinhos) a condição de

vulnerabilidade é muito alta, tendo-se em vista as

atividades petrolíferas e outras a ela vinculadas, assim

como os efeitos gerados por essa nova dinâmica.

A região apresenta grande diversidade de ambientes,

da Planície Costeira às Escarpas e Reversos da Serra do

Mar, passando pelos Tabuleiros Costeiros e uma grande

faixa de Colinas e Maciços Costeiros, incluindo ainda uma

pequena mancha do Vale do Paraíba.

As regiões fitoecológicas Formações Pioneiras e

Floresta Estacional Semidecidual são predominantes.

Ocorre ainda uma pequena faixa de Floresta Ombrófila

Densa, restrita à Serra dos Órgãos.

Fragmentos de Floresta Ombrófila Densa, que

embora não inclusos em UCs têm importância para a

conservação (ver Capítulo 7) ocorrem nas Escarpas e

Reversos da Serra do Mar, nos limites entre os

municípios de Casimiro de Abreu e Macaé. Esse tipo

de fragmento localiza-se ainda no entorno de UCs, tais

como a Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio São

João, a Reserva Biológica União e a APA da Bacia do

Sana, e nos limites entre Macaé e Conceição de

Macabu. Outro grupo de fragmentos ocorre na parte

oeste do Município de Campos dos Goytacazes, no

entorno do Parque Estadual do Desengano.

Fragmentos de Formações Pioneiras (restingas) em

planícies costeiras, também considerados importantes,

ocorrem em Quissamã e na divisa desse município com

Macaé, ambos na região dos cordões arenosos, no entorno

do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba.

Na região predominam as classes de terra de

vulnerabilidade ambiental baixa a muito baixa,

principalmente nos municípios de São João da Barra,

Quissamã e Campos dos Goytacazes. Em direção ao

interior do estado, na porção oeste, principalmente do

Município de Macaé, predominam as áreas de alta e

extrema vulnerabilidade, onde estão os fragmentos de

maior importância para a conservação (Figura 24.1).

As áreas de solos frágeis ocupam grande parte

do Município de São João da Barra, no delta do Rio

Paraíba do Sul, com formação de cordões arenosos,

assim como na zona litorânea de Campos, em grande

parte do Município de Quissamã e na faixa litorânea

de Macaé, onde se situa o Parque Nacional da Restinga

de Jurubatiba. Tais áreas são também recomendadas

pelo Zoneamento Agroecológico do estado como

prioritárias para recuperação.

Adicionalmente, Organossolos na parte norte do

município de São João da Barra e na região central do

Município de Macaé, Neossolos no Município de

Campos e Gleissolos no sudeste da Lagoa Feia e em

Casimiro de Abreu também constituem solos frágeis

recomendados para recuperação. Na porção interiorana

dessa região, a oeste de Macaé, Casimiro de Abreu e

Campos, na unidade geomorfológica Escarpas e

Reversos da Serra do Mar, encontram-se Cambissolos,

também recomendados para recuperação pelo

Zoneamento Agroecológico.

Nesta região como um todo há ausência de

informação sobre fauna, principalmente na porção

noroeste. O conhecimento sobre a ocorrência de anfíbios

se restringe a Macaé de Cima (Município de Macaé), ao

Morro São João e à Reserva Biológica União (municípios

de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras) e às restingas de

Jurubatiba (municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus),

de São João da Barra e de São Francisco do Itabapoana.

Embora as restingas não abriguem espécies de anfíbios

ameaçadas, há ocorrência de espécies endêmicas, tais

como Chaunus pygmaeus (endêmica de restinga,

ocorrendo nas restingas de Jurubatiba, de São João da

Barra e de São Francisco do Itabapoana) e Xenohyla

truncata (em Grussaí, São Francisco do Itabapoana).

Xenohyla truncata é dispersora de sementes e vive sempre

associada a bromélias em restingas bem preservadas. Os

demais remanescentes florestais constituem lacunas de
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Figura 24.1.
Fragmentos florestais, áreas para recuperação, solos frágeis, vulnerabilidade das terras e Unidades de
Conservação da Região de Petróleo e Gás Natural, Estado do Rio de Janeiro.

informação. No Morro São João está presente a espécie

endêmica Hylodes charadranaetes (espécie diurna

associada a córregos com água limpa, apresentando

comportamento de comunicação visual com os pés). Nas

restingas ocorre ainda Aparasphenodon brunoi, perereca

de médio-grande porte, também chamada perereca-de-

capacete, endêmica da Mata Atlântica, que vive sempre

associada a bromélias. Especial atenção deve ser dada às

áreas de ocorrência dessas espécies endêmicas.

O conhecimento sobre répteis refere-se

principalmente às áreas da Restinga de Jurubatiba nos

municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus, graças aos

estudos realizados pelo programa Pesquisas Ecológicas

de Longa Duração (PELD/CNPq), realizado em consórcio

com as principais universidades fluminenses (UFRJ, UERJ,

UENF, UNIRIO e UFJF). Os remanescentes de restingas desta

região, como Jurubatiba e Grussaí, incluem estoques

populacionais do lagarto-da-cauda-verde (Cnemidophorus

littoralis), espécie endêmica do Estado do Rio de Janeiro e

categorizada como ‘Vulnerável’ na lista nacional de fauna

ameaçada (Machado et al., 2008). A existência desse

lagarto é conhecida apenas em três restingas do estado,

duas das quais (Jurubatiba e Grussaí) se localizam na

Região de Petróleo e Gás Natural. Outra espécie endêmica

do Estado do Rio de Janeiro e que ocorre nesta região é o

anfisbênio Leposternon scutigerum, cujos hábitats são as

porções de baixada litorânea caracterizadas por planícies

arenosas de restingas e florestas de baixada. Uma

considerável porção da Serra do Desengano está localizada

nesta região fluminense, mas não existem estudos sobre

os répteis dessa serra, que constitui um dos maiores

remanescentes florestais do estado.

Na porção marinha desta região ocorrem quatro

espécies de tartarugas marinhas (Chelonia mydas, Caretta

caretta, Dermochelys coriacea e Erytmochelys imbricata),

ameaçadas de extinção e incluídas nas listas nacional,

estadual e global (Machado et al., 2008; Rocha et al., 2000;

IUCN, 2008). O boto-cachimbo, ou toninha (Pontoporia

blainvillei), golfinho que habita águas costeiras no Atlântico

Sul Ocidental, ocorre nesta região e está categorizado como

‘Em Perigo’ na lista nacional. Uma das ameaças aos

organismos marinhos são as alterações da dinâmica
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marinha verificadas em Atafona e Barra de Itabapoana e

a construção do Porto do Açu, por seu elevado potencial

de alteração da produtividade de recursos pesqueiros

comuns na região, principalmente a pesca artesanal

(peixes e camarões).

Os remanescentes florestais da região serrana são

os mais representativos para as espécies de aves,

particularmente em partes de difícil acesso, como o Parque

Estadual do Desengano e topos de morros. Exemplos de

espécies florestais da avifauna ameaçadas de extinção

nesse parque são Crypturelus variegatus (chororão),

Amazona rhodocorytha (chauá), Carpornis

melanocephalus (sabiá-pimenta), Touit surda (apuim-de-

cauda-amarela), Touit melanonota (apuim-de-cauda-

vermelha), Tinamus solitarius (macuco), Myrmotherula

urosticta (choquinha-de-rabo-cintado), Xipholena

atropurpurea (anambé-de-asa-branca), Pyrrhura

cruentata (fura-mato) e Pyrrhura leucotis (tiriba-de-orelha-

branca). Quanto às áreas de Mata Atlântica de baixada,

destaca-se a Reserva Biológica União, além de alguns

fragmentos no entorno do Parque Estadual do Desengano.

A Reserva Biológica União destaca-se por agregar, do ponto

de vista biótico, uma elevada concentração de espécies

endêmicas e/ou ameaçadas de aves, tais como Pipra

rubrocapilla (cabeça-encarnada), Pipra pipra (cabeça-

branca), Tangara mexicana (cambada-de-chaves), Touit

surda (apuim-de-cauda-amarela), Myrmotherula minor

(choquinha-pequena), Pteroglossus aracari (araçari-de-

bico-branco), Cairina moschata (pato-do-mato), Columba

speciosa (pomba-trocal) e Amazona rhodochorytha

(chauá). Essa reserva também conta com boas

possibilidades de conexão com outras UCs do entorno.

Embora inexistam espécies de aves endêmicas

de restinga na Região de Petróleo e Gás Natural, o

sabiá-da-praia (Mimus gilvus), que no estado se

restringe às restingas, ocorre na faixa de vegetação mais

próxima à praia no Parque Nacional da Restinga de

Jurubatiba, onde há gasodutos subterrâneos e

superficiais ao longo de uma UC. Além disso, há captura

e comércio ilegal de aves canoras, incluindo essa

espécie, que está categorizada como ‘Em Perigo’ na

lista de espécies ameaçadas do Estado do Rio de Janeiro

(Alves et al., 2000).

Embora não sejam endêmicas de Mata Atlântica

e em sua maioria não constem como ameaçadas, as

aves migratórias aquáticas encontram nesta região um

refúgio importante, não apenas nas lagunas e lagoas

costeiras associadas às restingas, como também mais

para o interior (por exemplo, na Lagoa Feia). Diversas

espécies de aves migratórias, incluindo migrantes de

longa distância, como a andorinha Hirundo rustica,

utilizam as restingas durante parte do ano.

O conhecimento de mamíferos desta região se

restringe principalmente às áreas de distribuição do

mico-leão-dourado e às poucas UCs presentes (Parque

Nacional da Restinga de Jurubatiba, Reserva Biológica

União e Parque Estadual do Desengano). Destacam-se

na área costeira a ocorrência do mico-leão-dourado

(Leonthopitecus rosalia), endêmico do Estado do Rio

de Janeiro e presente nas três listas de espécies

ameaçadas de extinção, da preguiça-de-coleira

(Bradypus torquatus), também ameaçada de extinção

segundo as três listas, e do morceguinho-vampiro-de-

asa-branca (Diaemus youngi), ameaçado de extinção

no Estado do Rio de Janeiro. Na região serrana,

encontram-se também populações de mono-carvoeiro

(Brachyteles arachnoides) e cuíca-d’água (Chironectes

minimus). Esta última é um marsupial altamente

dependente de riachos não poluídos e que possuam

matas ciliares. A espécie torna-se cada vez mais restrita

aos trechos iniciais de rios que ainda não sofreram

degradação. Há muitas áreas sem informações nesta

região e, mesmo naquelas sobre as quais há dados

disponíveis, estes são geralmente superficiais.

Muito embora representem uma grande parcela das

espécies, os insetos ainda estão sub-representados nas

listas de espécies ameaçadas de extinção. Entretanto,

algumas espécies, como as borboletas Parides ascanius e

Mimoides lysithous harrisianus, se destacam por

apresentarem populações em áreas compreendidas pelas

reservas biológicas União e Poço das Antas e pelo Parque

Nacional da Restinga de Jurubatiba. Existem ainda outras

espécies de borboletas (Menander felsina) e mariposas

(Parapoinx restingalis) que, embora sejam indicadas como

endêmicas da formação de restingas litorâneas do Rio de

Janeiro (Callaghan, 1977; Da Silva; Nessimian, 1990),
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necessitam de novos estudos que confirmem suas

distribuições.

O conhecimento da flora nesta região estende-se

ao longo do litoral e alcança poucos trechos da serra.

As espécies conhecidas que apresentam os maiores

índices de ameaça são as leguminosas Centrolobium

sclerophyllum, Chloroleucon extortum e Dalbergia nigra,

as bromélias Nidularium rosulatum, Vriesea altimontana

e Vriesea arachnoides e os musgos Phaeoceros laevis,

Bromeliophila natans e Aphanolejeuna paucifolia.

Há na região seis UCs estaduais e federais, que

abrangem aproximadamente 82 000 ha. Destas, não

possuem plano de manejo a Estação Ecológica de

Guaxindiba, o Parque Nacional da Restinga de Juruba-

tiba, a APA de Macaé de Cima e a APA de São João.

Dispõem de plano de manejo e conselho gestor o Parque

Estadual do Desengano e a Reserva Biológica União.

As 12 UCs municipais da região perfazem cerca de

17 000 ha. Apenas a APA do Sana conta com plano de

manejo e Conselho Gestor. Adicionalmente, há seis

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), com

aproximadamente 1 440 ha de área total.

O nível de envolvimento do poder público municipal

em estratégias de conservação é predominantemente

razoável e satisfatório. O Município de Carapebus é o único

a apresentar índice insatisfatório; o de Macaé possui índice

pleno.

Já para as ações socioambientais, o índice é

insatisfatório em todos os municípios, embora não se

disponha de informações sobre os municípios de São

Francisco de Itabapoana e São João da Barra.

Há registros de quatro comunidades tradicionais:

Fazenda Machadinha, Morro do Coco, Conceição do Imbé

e Gleba Aleluia–Batati–Cambucá (Novo Horizonte). A

Fazenda Machadinha, localizada no Município de

Quissamã, foi a única que preservou características de

comunidade tradicional.
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ANEXO 24.1. REGIÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

 

Estratégias e ações para conservação da biodiversidade na Região de Petróleo e Gás Natural. 
 

Alvo prioritário Características Pressão Estratégias Ações 
Fortalecimento do Sistema 
Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC)  

Consolidar a UC Estação Ecológica de 
Guaxindiba com a elaboração de plano de 
manejo e criação de Conselho Gestor. 
Expansão da UC em direção a fragmentos 
adjacentes. 
Criar em regime de máxima urgência UCs de 
Proteção Integral para as restingas de Grussaí–
Iquipari. 
Criar UCs de Proteção Integral para as 
restingas, manguezais e praias da Foz do Rio 
Paraíba. 

Envolvimento e 
fortalecimento da sociedade 
civil e governança local 

Incentivar a criação de ONGs locais. 
Incentivar as alternativas de aumento da 
produtividade costeira artesanal, por exemplo 
com a implantação de recifes artificiais 
devidamente planejados.  
Criar e implementar Conselhos de Meio 
Ambiente municipais com a participação 
efetiva da sociedade civil. 
Estimular a elaboração da Agenda 21 dos 
municípios. 

Ampliação do conhecimento 
existente sobre os aspectos 
socioeconômicos, culturais e 
ambientais e monitoramento 
de seus processos 

Criar e direcionar linhas de fomento em 
pesquisas de inventário de recursos naturais 
em áreas que constituem lacunas de 
informação e em pesquisa de preservação da 
biota marinha costeira, destacando-se espécies 
economicamente importantes. 
Criar estratégias de monitoramento ambiental 
dos impactos causados pelos empreendimentos 
à flora e fauna nativas antes, durante e após 
sua implantação. 

Ampliação da proteção/conservação de 
espécies endêmicas e ameaçadas e 
seus ambientes, particularmente os 
remanescentes de Mata Atlântica, 
restingas, lagoas costeiras e praias 
rochosas e arenosas 

Registro de ocorrência de espécies endêmicas do 
Estado do Rio de Janeiro e ameaçadas de 
extinção. 
Presença de florestas costeiras e cordões de matas 
com unicidade ecológica presentes em restingas. 
Um exemplo é a região de restingas de Grussaí–
Iquipari, em que não há UCs. Cenário de baixa 
pressão, mas na iminência de se tornar alta com 
a construção do Porto do Açu. 
A Estação Ecológica de Guaxindiba não possui 
plano de manejo nem Conselho Gestor.  
A região da Foz do Paraíba não possui UC. Tem 
alto grau de degradação e erosão costeira, com 
grandes manchas de solos frágeis. Mosaico de 
fragmentos.  
Lagoas e brejos abrigam espécies locais e são 
áreas de repouso para aves migratórias. 
Lacunas de informação. 

Destruição acelerada do hábitat, particularmente por 
investimentos imobiliários e atividades e 
empreendimentos ligados à cana-de-açúcar e à 
extração de gás natural e petróleo. 
Perspectiva de volta da cana-de-açúcar em São João 
da Barra, com previsão da construção do Porto do Açu 
para exportação de minério e escoamento de 
produção de álcool. Isso poderá potencializar o 
impacto da produção e exploração da cana-de-açúcar 
na região de Guaxindiba, nas restingas de Grussaí–
Iquipari e na Foz do Paraíba. 
A região de Guaxindiba apresenta baixa pressão, com 
atual quadro de substituição da cana-de-açúcar por 
fruticultura. Alta concentração de pobreza e perda de 
população. 
Perspectiva de alteração da produtividade pesqueira 
artesanal com a construção prevista do Porto do Açu. 
Degradação do hábitat por despejo de lixo e pisoteio. 
Captura e comércio ilegal de espécies da fauna e 
flora. 
Empreendimentos em UCs de Proteção Integral (por 
exemplo, gasodutos subterrâneos e superficiais). 

Gestão da paisagem Utilizar os recursos de medidas compensatórias 
para programas ambientais. 
Integrar instrumentos de gestão municipais e 
estaduais, uma vez que a criação do Porto do 
Açu gerará um passivo ambiental que poderá 
favorecer a Estação Ecológica de Guaxindiba e 
a criação de UCs nas restingas de Gruassaí–
Iquipari, nos manguezais e nas praias do 
entorno. 
Contemplar questões ambientais nos planos 
diretores dos municípios. 
Criar e implementar planos de manejo de 
espécies ameaçadas. 
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Reflorestar e conectar fragmentos para proteger 
as margens do Rio Paraíba e seus mananciais 
hídricos. 

Fortalecimento do SNUC 
 

 Criar Reserva Extrativista para preservar o 
espelho d’água e biota associada. 

Fiscalização Fiscalizar a pesca. 
Gestão da paisagem Promover a criação de corredores pela 

recuperação de matas ciliares e reflorestamento 
em áreas vulneráveis, degradadas e/ou críticas. 
Conectar a Lagoa a UCs adjacentes, com 
programas de reflorestamento.  

Redução do isolamento, ampliando as 
possibilidades de conexão da Lagoa 
Feia ao Parque Nacional da Restinga 
de Jurubatiba e ao Parque Estadual do 
Desengano e ambientes do entorno. 

A Lagoa Feia é refúgio para aves migratórias e 
possui grande potencial pesqueiro. 
Região sujeita à convergência de cargas hídricas 
e de sedimentos de bacias a montante 
(vulnerabilidade ao assoreamento). 
A Bacia do Rio Imbé, principal formadora da 
Lagoa Feia, tem nascentes em uma UC (Parque 
Estadual do Desengano), mas seu trecho médio, 
que abriga uma espécie de peixe 
reconhecidamente ameaçada (Brycon insignis), 
está sujeito a forte desmatamento ciliar. 

Sofre grandes pressões das fazendas adjacentes que 
invadem e assoreiam partes da lagoa para incorporar 
terras. A médio prazo, poderá sofrer pressões dos 
empreendimentos previstos para a região. 

Educação, capacitação e 
aumento da percepção 
ambiental 

Criação e implementação de planos de manejo 
diferenciados para a pesca artesanal e 
capacitação das colônias de pesca locais.  
Manejar a pesca artesanal da comunidade 
local.  
Formar agentes para o monitoramento 
ambiental. 

Fortalecimento do SNUC Expandir a UC em direção a fragmentos 
adjacentes, principalmente aqueles situados 
nas cotas mais baixas, e em direção aos Três 
Picos. 
Rever a proposta de criação de APA (prevista 
no plano de manejo da UC), fortalecendo o 
envolvimento da sociedade civil e dos governos 
municipais com a proposta, uma vez que há 
falta de identidade e mobilização da 
comunidade local para sua criação. 
Fortalecer a gestão integrada de UCs: mosaicos 
e corredores. 
Implementar o plano de manejo da UC. 
Fomentar a formação de RPPNs no entorno da 
UC. 
Regularizar a situação fundiária da UC. 

Gestão da paisagem Proteger o Rio Imbé até a Lagoa de Cima.  
Promover a criação de corredores por meio da 
recuperação de matas ciliares e reflorestamento 
em áreas vulneráveis, degradadas e/ou críticas. 

Educação, capacitação e 
aumento da percepção 
ambiental 

Desenvolver políticas públicas para envolver a 
educação ambiental nas escolas. 
Formar e/ou capacitar agentes multiplicadores. 
Ampliar e qualificar o quadro de agentes de 
fiscalização da UC. 

Fiscalização Coibir o comércio ilegal de carne de caça por 
restaurantes e outros. 

Redução da fragmentação. 
Ampliar as possibilidades de conexão, 
principalmente dos fragmentos no 
entorno do Parque Estadual do 
Desengano. 
Recuperação de áreas degradadas, 
através de revegetação ou regeneração 
natural. 

Elevado valor biótico, em termos de espécies 
endêmicas e ameaçadas, embora com lacunas de 
conhecimento em diversas porções da UC. 
Presença de muitos fragmentos nas porções 
baixas no entorno do parque. 
Alta concentração de pobreza. 
UC possui plano de manejo e conselho gestor. 
Pecuária extensiva e lavoura predominam nas 
regiões adjacentes, mas com amplas extensões 
em desuso. Possibilidade em médio prazo de 
substituição por cana-de-açúcar.  

Pressão média, reduzindo-se à medida que se sobe a 
serra.  
Mau uso do solo nas redondezas da UC. 
Caça predatória. 

Melhoria da qualidade de 
vida e/ou geração de renda 

Estimular o ecoturismo sustentável na região. 
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Ampliação do conhecimento 
existente sobre os aspectos 
socioeconômicos, culturais e 
ambientais e monitoramento 
de seus processos  

Criar e direcionar linhas de fomento em 
pesquisas de inventário de recursos naturais. 

Fortalecimento do SNUC Criar e implementar plano de manejo. 
Aumentar o quadro de funcionários e melhorar 
a infra-estrutura e fiscalização. 
Criar e implantar zonas de amortecimento ao 
redor da UC, nos três municípios envolvidos 
(Macaé, Carapebus, Quissamã). 
Criar formas alternativas de administração do 
parque que promovam o compartilhamento de 
gestão entre o IBAMA e os três municípios, 
buscando-se parcerias e apoio financeiro nas 
empresas que atuam na área (como a 
Petrobrás) e que tenham passivo ambiental. 
Estimular a criação de RPPNs. 

Educação, capacitação e 
aumento da percepção 
ambiental 

Desenvolver políticas públicas para envolver a 
educação ambiental nas escolas. 
Formar e/ou capacitar agentes multiplicadores. 

Redução dos danos causados pela 
pressão antrópica aos processos 
ecológicos no Parque Nacional da 
Restinga de Jurubatiba 

A UC Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 
dispõe de plano de manejo em elaboração há 
muitos anos. Possui conselho gestor. A 
concentração de pobreza em Quissamã é muito 
alta; em Carapebus e Macaé é bem menor. 
UC de grande importância biótica, uma das 
únicas UCs federais na costa brasileira. É Reserva 
da Biosfera da Unesco, abrigando endemismos de 
fauna e flora e preservando processos ecológicos 
peculiares e serviços de ecossistemas 
relacionados à manutenção de mananciais 
hídricos e seqüestro e estocagem de carbono, 
entre outros. 

Cenário atual de pressão na região da UC é muito 
alto, resultando da atividade petrolífera e da 
conseqüente expansão urbana, bem como da 
atividade agrícola voltada à cana-de-açúcar e ao coco. 
Ao norte do parque, o Plano Diretor do Município de 
Quissamã prevê a instalação de estrutura portuária 
para fins logísticos e de um estaleiro no canal da 
Barra do Furado. 
A construção prevista de um estaleiro nesse canal 
acarretaria profunda alteração em toda a 
geomorfologia desse trecho da costa, afetando 
possivelmente a área do parque, além de exercer um 
efeito devastador sobre a atividade de pesca artesanal 
de Barra do Furado. Adicionalmente, prevê-se a 
expansão de atividades industriais e metalúrgicas na 
região, ao longo da BR-101. 
Captura da fauna e flora nativas para comércio ilegal. Ampliação do conhecimento 

existente sobre os aspectos 
socioeconômicos, culturais e 
ambientais e monitoramento 
de seus processos 

Promover a realização de estudos do impacto 
ambiental, inclusive sobre a biota nativa, 
exercido pelo conjunto de atividades atuais e 
previstas no entorno das UC, e realizar 
monitoramento antes, durante e após sua 
implantação. 

Fortalecimento do SNUC Implementação efetiva do plano de manejo no 
que diz respeito à gestão e fiscalização. 
Criar formas alternativas de administração da 
Reserva Biológica União que promovam o 
compartilhamento de gestão entre o Ibama e 
os três municípios em que a reserva se insere, 
buscando-se parcerias e apoio financeiro nas 
empresas que atuam na área (como a 
Petrobrás) e que tenham passivo ambiental. 
Estimular a criação de RPPNs. 

Ampliação das possibilidades de 
conexão, principalmente dos 
fragmentos no entorno da Reserva 
Biológica União.  

UC possui plano de manejo e Conselho Gestor.  
Concentração de pobreza é baixa no entorno. 
Elevada concentração de espécies endêmicas e 
ameaçadas. 
Possibilidades de conexão com UCs, como APA de 
Macaé de Cima, APA de São João e Parque 
Estadual dos Três Picos. 
 

Cenário de pressão muito alto, resultante da intensa 
expansão imobiliária em Macaé e nos dois 
municípios adjacentes, que funcionam como 
dormitórios. 
Há rejeição à UC pelas administrações de municípios 
adjacentes, pela impossibilidade de uso de sua área. 
UC cortada por estrada federal (BR-101). 

Gestão da paisagem Aumentar a conectividade da UC com 
fragmentos adjacentes contíguos e 
representativos, para construir corredores 
ecológicos que a liguem à APA de Macaé de 
Cima, à APA de São João e ao Parque Estadual 
de Três Picos. 
Adequação do sistema rodoviário considerando 
a fauna presente nos segmentos separados 
pela rodovia. 
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Ampliação do conhecimento 
existente sobre os aspectos 
socioeconômicos, culturais e 
ambientais e monitoramento 
de seus processos 

Realizar estudos para elaboração de um plano 
de readequação da dinâmica marinha em 
ambientes ameaçados. 
Criar e direcionar linhas de fomento em 
pesquisas de inventário de recursos naturais 
em áreas que constituem lacunas de 
informação e em pesquisa de preservação da 
biota marinha costeira, destacando-se espécies 
economicamente importantes e/ou ameaçadas. 
Criar estratégias de monitoramento ambiental 
dos impactos causados pelos empreendimentos 
à flora e fauna nativas antes, durante e após 
sua implantação. 

Gestão da paisagem Utilizar os recursos de medidas compensatórias 
para programas ambientais. 

Educação, capacitação e 
aumento da percepção 
ambiental 

Adequar a pesca. 
Inserir a comunidade local nas atividades de 
conservação, visando poupar espécies sem 
interesse comercial. 
Conscientizar as comunidades locais sobre 
espécies endêmicas e ameaçadas. 
 

Fiscalização Fiscalizar efetivamente a pesca ilegal. 
 

Melhoria da qualidade de 
vida e/ou geração de renda 

Incentivar alternativas de incremento de 
produção, pelo ensino de técnicas e cultivos 
diferenciados. 
 

Envolvimento e 
fortalecimento da sociedade 
civil e governança local 

Criar e implementar Conselhos de Meio 
Ambiente municipais com a participação 
efetiva da sociedade civil. 
 

Proteção dos Ambientes Marinhos. 
Ampliação da proteção/conservação de 
espécies endêmicas e ameaçadas e 
seus ambientes, particularmente as 
praias e o litoral costeiro. 
Recuperação de áreas costeiras 
degradadas (por exemplo, manguezais) 
através de revegetação. 
Redução dos danos causados pela 
pressão antrópica. 

Alteração da dinâmica marinha em Atafona e 
Barra de Itabapoana. 
Registro de ocorrência de espécies marinhas 
costeiras endêmicas do Estado do Rio de Janeiro e 
ameaçadas de extinção.  
Presença de resquícios de manguezais. 
Alto grau de degradação e erosão costeira. 
Pesca artesanal como base da economia local.  
Concentração de pobreza. 
Lacunas de conhecimento sobre fauna e flora 
marinhas costeiras. 

Destruição acelerada do hábitat costeiro, 
particularmente por investimentos imobiliários e 
atividades e empreendimentos ligados à extração de 
gás natural e petróleo em Macaé. 
Cenário de pressão moderada, mas na iminência de 
se tornar alta com a construção do Porto do Açu. 
Previsão de instalação de estruturas portuárias e de 
um estaleiro no canal da Barra do Furado: 
vulnerabilidade à erosão e ao assoreamento. 
Degradação do hábitat por despejo de lixo e pisoteio. 
Empreendimentos voltados a serviços e à expansão 
urbana. 
Pesca inadequada com redes de espera de abertura 
de malha ilegal. 
Pesca predatória ilegal. 
Introdução de espécies exóticas invasoras. 
Perspectiva de alteração da produtividade pesqueira 
artesanal com a construção prevista do Porto do Açu. 
Captura e comércio ilegal de espécies em período 
proibido e com tamanho reduzido. 
Construção prevista de um estaleiro no canal da Barra 
do Furado, que acarretará profunda alteração em toda 
a geomorfologia desse trecho da costa, com possível 
efeito devastador sobre a atividade de pesca artesanal 
na Barra do Furado. 
O Rio Macaé tem sido intensamente explorado para 
retirada de água. Sofreu intenso desmatamento ciliar 
e retificação da maior parte de seu trecho potamal, 
com retirada desordenada de água para 
abastecimento urbano e atividades industriais 
(incluindo-se a de extração de petróleo e gás). 
Degradação do manguezal. 

Fortalecimento do SNUC Ampliar a área do Parque Municipal do Atalaia 
de forma a englobar os trechos médio e 
superior do Córrego do Ouro, que concentra 
cerca de 80% da ictiofauna do Rio Macaé. 
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REGIÃO TURÍSTICA DOS LAGOS FLUMINENSES 2525252525

Municípios integrantes: Araruama, Armação

dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba

Grande, Maricá, São Pedro da Aldeia, Silva Jardim

e Saquarema.

A Região Turística dos Lagos Fluminenses é

a que apresenta maior crescimento demográfico

do Estado do Rio de Janeiro, o que é confirmado

pela taxa média geométrica de crescimento anual

e pela taxa líquida de migração (ver Capítulo 3).

Com tradição turística, a região reflete também

os efeitos de constituir uma extensão da zona de

influência da Região de Petróleo e Gás Natural.

Por apresentar atrativos para o turismo e

situar-se relativamente próximo à cidade do Rio

de Janeiro, foi ocupada com certa intensidade para

fins de segunda residência no verão, período em

que as demandas de água e saneamento se

tornam regionalmente críticas. A pressão antrópica

é muito alta para quase todos os municípios —

fruto do alto crescimento demográfico e

econômico. Destacam-se pelo maior percentual

de estoque de áreas candidatas à conservação

os municípios de Silva Jardim e Arraial do Cabo

e, pela menor pressão demográfica, o de São Pedro

da Aldeia. Os municípios de Silva Jardim e São

Pedro da Aldeia encontram-se sob menor grau

de pressão por apresentarem pouco crescimento

econômico.

As elevadas taxas de crescimento demográfico

nas últimas décadas na faixa costeira e marginal

das lagunas, além de impactarem o ecossistema das

restingas, vêm acarretando, em virtude da ausência

de saneamento, índices crescentes de poluição

lagunar.

As planícies aluviais passaram por obras de

drenagem para atividades agrícolas, as quais não

se desenvolveram, porém, na medida esperada. As

intervenções alteraram principalmente a bacia do

Rio São João, ao se criar a Represa de Juturnaíba e

se retificar o curso desse rio a montante e jusante

da represa, além da retificação de outros rios, como

o Aldeia Velha e o Bacaxá. Situada em Silva Jardim,

a represa é de fundamental importância para o

fornecimento de água aos municípios da região. Silva

Jardim, hoje com perfil agrícola e com amplas

extensões de pastagem, pode sofrer forte influência
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da Região Urbano-Industrial em função de sua posição

estratégica no eixo da BR-101, a meio caminho entre a

área produtora de petróleo e gás natural (Bacia de Campos)

e a nova área processadora de petróleo a ser criada em

Itaboraí.

O interior ainda é predominantemente rural, mas

a atividade agropecuária é pouco expressiva em todos

os municípios em termos de produtividade, embora não

em termos espaciais.

Em resumo, considerando-se a vulnerabilidade

frente à pressão antrópica, esta é a região mais

pressionada do estado, devido à expansão do turismo-

veraneio (segunda residência), ao reflexo da atividade

petrolífera da Região de Petróleo e Gás Natural e ao

reduzido estoque de áreas a preservar ou conservar.

A região é dominada por colinas e maciços

costeiros, com uma pequena faixa de Escarpas e

Reversos da Serra do Mar localizada no Município de

Rio Bonito. Pequenas porções de planície costeira

Figura 25.1.
Fragmentos florestais mais importantes, áreas indicadas para recuperação, solos frágeis, vulnerabilidade
natural das terras e Unidades de Conservação da Região Turística dos Lagos Fluminenses, Estado do
Rio de Janeiro.

ocorrem na faixa litorânea, na área de influência do

Baixo Rio São João e no entorno das lagoas de Maricá,

Saquarema e Araruama (Figura 25.1).

As áreas de solos frágeis localizam-se na bacia

do Rio São João, em grande parte do Município de

Cabo Frio, com grandes manchas de Espodossolos e

Gleissolos nos municípios de São Pedro da Aldeia e

Silva Jardim (Figura 25.1).

Nesta região predominam as classes de baixa a

muito baixa vulnerabilidade ambiental das terras,

principalmente nos municípios de Arraial do Cabo, Cabo

Frio, Araruama e São Pedro da Aldeia (Figura 25.1). As

áreas com extrema e alta vulnerabilidade concentram-

se ao norte do Município de Silva Jardim, onde são

encontrados os fragmentos de maior importância. Áreas

com classe moderada de vulnerabilidade predominam

nos municípios de Maricá e Saquarema (Figura 25.1).

O domínio fitofisionômico é o da Floresta Ombrófila

Densa, seguido de Formações Pioneiras associadas à
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planície costeira e de pequenas manchas de Floresta

Estacional Semidecidual e, a seguir, de um complexo

vegetacional xerófilo herbáceo-arbustivo restrito aos morros

litorâneos situados entre Arraial do Cabo e Armação dos

Búzios e nas proximidades das margens da Lagoa de

Araruama em Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo

Frio e Araruama. A região abriga importantes ecossistemas

ou regiões fitoecológicas além das Florestas Ombrófilas e

Estacionais (de Baixada e Montanas), como mangues,

restingas, brejos e campos inundáveis, além da vegetação

xerófila dos maciços costeiros situados entre Arraial do

Cabo e Armação dos Búzios. Nesses ecossistemas há

elevada ocorrência de espécies de fauna e da flora que

são endêmicas e estão ameaçadas de extinção (Rocha et

al., 2003). Nesta região, os ambientes prioritários para

conservação são as restingas, as Florestas Ombrófilas e

Estacionais e a vegetação xerófila dos morros litorâneos,

(Ver quadro no final deste capítulo.)

Os fragmentos da Floresta Ombrófila Densa de

maior importância para conexão estão inclusos na Área

de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São João/

Mico-Leão-Dourado, no município de Silva Jardim,

incluindo aqueles que ocorrem nas escarpas e reversos

da Serra do Mar, tanto nas baixadas quanto sobre

colinas e maciços costeiros.

As restingas constituem as formações vegetais

costeiras dominantes na Região Turística dos Lagos

Fluminenses e encontram-se em estado crítico de

conservação. Embora nesta região esses ambientes

sejam amplamente distribuídos e concentrem um

grande número de espécies endêmicas e ameaçadas,

são insuficientemente contemplados em Unidades de

Conservação (UCs) de Proteção Integral (Figura 25.2).

Figura 25.2.
Locais com registros de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção (peixes, anfíbios, répteis, aves e
mamíferos) na Região Turística dos Lagos Fluminenses, Estado do Rio de Janeiro.
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A Restinga de Maricá, na qual ocorrem espécies

endêmicas e ameaçadas de extinção, constitui um dos

principais remanescentes desse tipo de ambiente em

bom estado de conservação, não apenas da costa desta

região, mas de toda a costa fluminense. É uma área de

solos frágeis (Gleissolos, Areias Quartzozas e Podzólicos),

com sítios arqueológicos, e de importantes falésias

mortas, monumentos geológicos únicos do Terciário

fluminense, como a Ilha Cardosa com sua vegetação.

A conservação dessa restinga é estratégica para

representar esse ecossistema e contribuir para a

preservação do que restou desse ambiente no estado.

Nessa restinga ocorrem vertebrados endêmicos e

ameaçados de extinção, como o lagarto-branco-da-praia

(Liolaemus lutzae; ver Figura 13.1, Capítulo 13) e o

lagarto-da-cauda-verde (Cnemidophorus littoralis; ver

Figura 13.2, Capítulo 13), espécies estas de que há ainda

significativos estoques populacionais nessa área (Rocha

et al., 2003). Essas duas espécies estão ameaçadas de

extinção, estando incluídas na categoria ‘Criticamente

Ameaçada ’ na Lista Oficial Brasileira da Fauna

Ameaçada de Extinção (Brasil; Ministério do Meio

Ambiente; Ibama, 2003; Machado et al . , 2005).

Adicionalmente, Liolaemus lutzae é espécie

categorizada como ‘Vulnerável’ na lista da Fauna

Ameaçada do Estado do Rio de Janeiro (Bergallo et al.,

2000), estando também incluída como vulnerável na

lista global da International Union for Conservation of

Nature and Natural Resources (IUCN, 2007). Esse lagarto

tem ocorrência restrita às restingas fluminenses, sendo

portanto endêmico do estado (Rocha et al., 2003). Sua

área de distribuição se estende apenas da Restinga da

Marambaia até Cabo Frio. Isso significa que o conjunto

das restingas da Região Turística dos Lagos abrange a

maior parte da distribuição dessa espécie endêmica e

ameaçada. Na Região Turística dos Lagos, a Restinga

de Maricá é a única em que ocorre o lagarto-da-cauda-

verde (Cnemidophorus littoralis). Nela ocorre também

o peixinho-das-nuvens (Leptolebias citrinipinnis). Entre

as aves, em Maricá destaca-se a ocorrência do sabiá-

da-praia (Milmus gilvus), que é restrito ao litoral arenoso

e encontra-se ameaçado de extinção no Estado do Rio

de Janeiro devido à perda de hábitat (Bergallo et al.,

2000). Quanto à flora, essa restinga mantém populações

de diferentes espécies de bromélias (como Neoregelia

cruenta) e de cactáceas (como Pilosocereus arrabidae)

ameaçadas de extinção, além de outras espécies

arbóreas e arbustivas também em risco (como

Sideroxylon obtusifolium e Manilkara subsericea).

A restinga de Maricá encontra-se sob forte pressão

antrópica, expressa na ocupação irregular e

desordenada do solo, com intenso parcelamento e

favelização (especialmente na região de Barra de

Maricá e de Itaipuaçu–Ponta Negra) e na expansão

imobiliária implementada com a tentativa de

estabelecimento de grande empreendimento (“resort”)

na área em que se encontra o mais conservado

remanescente de restinga na região. A pressão também

advém da extração ilegal de areia, da remoção de

espécies da flora para fins paisagísticos, da pecuária e

da presença de entulho e de vazadouro de lixo. A APA

de Maricá tem se mostrado pouco efetiva para conservar

esse importante remanescente de restinga: dada a

ocorrência de espécies endêmicas e ameaçadas, a

estrutura e fragilidade de solos, o padrão de distribuição

de moitas de vegetação e a presença de áreas alagáveis,

torna-se necessário que essa APA seja convertida em

UC de Proteção Integral (Parque ou Reserva Biológica),

de modo a manter fora de seus limites a comunidade

de Zacaria e buscando-se solução judicial para a

ocupação ilegal. Seria recomendável ampliar os limites

da unidade recategorizada pelo Canal Brejo da Costa

e implantar o corredor marinho.

O complexo de restingas Jacarepiá–Massambaba,

nos municípios de Saquarema, Araruama e Arraial do

Cabo, foi identificado como submetido ao maior impacto

e às maiores pressões de degradação, dentre todas as

áreas de restinga da Região Turística dos Lagos

Fluminenses. Trata-se de um processo de degradação

recente (cerca de cinco anos), intensificado pelo

asfaltamento da estrada Araruama–Arraial do Cabo (RJ-

102 e RJ-132). A Restinga de Jacarepiá sustenta uma

extensa mata arbórea seca, típica de restinga, junto ao

mar. Nessas matas secas ainda habita uma pequena

e isolada população de micos-leões-dourados

(Leontopithecus rosalia), tida como não-viável a longo
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prazo. Em vista disso, um dos grupos dessa população

foi resgatado e translocado para a Reserva Biológica

União. Essas áreas, na forma da Reserva Ecológica de

Jacarepiá ou na forma da APA da Massambaba, não

foram capazes de impedir a ocupação e destruição

desses ecossistemas. O hábitat nessas restingas sofre

diversas formas de degradação, sendo de maior impacto

a invasão com intenso parcelamento do solo, a

favelização, a exploração ilegal do lençol freático, a

captura de espécies animais e vegetais para

comercialização, as queimadas e o intenso trânsito de

veículos sobre a vegetação halófila-psamófila reptante

da zona de praia.

Uma estratégia proposta é que a Reserva

Ecológica Estadual de Jacarepiá, no Município de

Saquarema, seja recategorizada como UC de Proteção

Integral na categoria Reserva Biológica. Embora essa

reserva não figure no Atlas das Unidades de

Conservação do Estado do Rio de Janeiro (documento

oficial do governo do estado, de 2002) como uma das

UCs estaduais, paradoxalmente é uma das UCs do

estado sobre as quais se dispõe de maior quantidade

de informações a respeito da flora. Os estudos indicam

a ocorrência de elevado número de espécies de plantas

endêmicas e ameaçadas de extinção na área da reserva.

Foram descritas nos últimos dez anos três novas

espécies de trepadeiras endêmicas dessa restinga

(Serjania fluminensis, Passiflora farneyi, Thinouia sp.

nov.), o que indica um alto grau de endemismo. Essa

reserva mantém populações de plantas ameaçadas de

extinção, como as bromélias Neoregelia cruenta, N.

eltoniana, Vriesea sucrei e a cactácea Pilosocereus

arrabidae, além de espécies arbóreas e arbustivas

ameaçadas, como Caesalpinia echinata, Sideroxylum

obtusifolium , Manilkara subsericea e Jacquinia

armillaris (= J. brasiliensis). Registrou-se também a

ocorrência de vertebrados endêmicos e ameaçados de

extinção, como o mico-leão-dourado (Leontopithecus

rosalia), o lagarto-branco-da-praia (Liolaemus lutzae),

que está criticamente ameaçado, o cágado-do-brejo

(Achantochelys radiolata) e as aves formigueiro-do-

litoral (Formicivora littoralis), que está criticamente

ameaçada, e sabiá-da-praia (Milmus gilvus).

Nessa restinga, as principais causas de destruição

local de remanescentes são a expansão imobiliária, o

asfaltamento das vias de acesso e o uso indiscriminado

do lençol freático. Quanto ao primeiro problema, algumas

medidas judiciais foram tomadas para impedir a

construção e a ocupação de áreas para fins imobiliários

dentro da reserva, tais como o fechamento de ruas, o

cercamento de alguns limites da reserva e a instalação de

algumas placas de sinalização. Na APA Massambaba em

área contígua à Reserva de Jacarepiá há um loteamento

(Vilatur Saquarema), que se encontra sub judice em uma

ação civil pública. Quanto aos asfaltamentos, são

preocupantes os recentes implementados em estradas

vicinais que dão acesso à Reserva de Jacarepiá ou a áreas

adjacentes, pela ameaça que essa iniciativa oferece ao

ecossistema dessa reserva. Pode-se destacar o completo

asfaltamento da estrada desde a RJ-106 (Rodovia Amaral

Peixoto), nas imediações da localidade de Ibicuíba, até a

praia, e em parte da estrada desde Bacaxá até as

proximidades da localidade da Raia (Estrada dos Cajueiros),

bem como os acessos ao bairro de Itaúna e às

proximidades do limite sul da reserva. O asfaltamento

dessas vias não deve prosseguir, devendo-se igualmente

evitar a reabertura ao trânsito de veículos nessa última

via, mesmo em sua condição atual. O asfaltamento dessas

vias pode resultar em processo semelhante ao ocorrido

na Restinga da Massambaba na altura da Lagoa

Pernambuca e nas localidades de Monte Alto e de

Figueiras, as quais foram invadidas, ocasionando a

destruição do ambiente de restinga. Um efeito adicional

negativo do asfaltamento é o elevado número de animais

silvestres mortos por atropelamento. Ainda em termos de

trânsito de veículos, devem ser feitas gestões pelo poder

público para impedir o constante tráfego de veículos na

areia, sobre a vegetação halófila-psamófila reptante. Além

da destruição da vegetação, é importante destacar que

essa vegetação constitui o hábitat do lagarto-branco-da-

praia (Liolaemus lutzae), endêmico das restingas do Estado

do Rio de Janeiro e criticamente ameaçado de extinção.

Quanto ao uso indiscriminado do lençol freático, grande

parte dos empreendimentos (loteamentos) na área, por

não disporem de infra-estrutura de saneamento básico,

buscam seu abastecimento hídrico em poços artesianos,
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muitos deles perfurados sem apoio técnico adequado. Isso

resulta em rebaixamento do lençol freático e conseqüente

agravamento do processo de secamento da Lagoa de

Jacarepiá e das áreas alagadas entre cordões. A utilização

da água subterrânea nessa área deve cessar. O poder

público deve promover estudos que avaliem a qualidade

e quantidade de água disponível do lençol freático. Entre

as possíveis soluções para reduzir esse efeito negativo

estão a abertura das comportas existentes nos corpos

d’água em propriedades rurais situadas a montante da

Lagoa Jacarepiá, o fechamento da comporta de drenagem

da Lagoa de Jacarepiá aberta pela Superintendência

Estadual de Rios e Lagoas (Serla) próximo à sede da

Fazenda Ipitangas e o fechamento e proibição de abertura

de novos poços artesianos e semi-artesianos.

A Reserva Ecológica Estadual da Massambaba, nos

municípios de Araruama e Arraial do Cabo, apesar de

enquadrada nessa categoria de UC, não tem impedido a

destruição da restinga. A área da Massambaba é formada

por um conjunto de lagunas e brejos, incluindo um

manguezal circunscrito, dunas fixas e sítios arqueológicos.

Esse ecossistema de restinga, que se estende da lagoa

hipersalina de Araruama até o mar, constitui uma

paisagem peculiar em que ocorrem processos ecológicos

únicos em áreas de vegetação xeromórfica e brejos

sazonais, influenciados pela baixa pluviosidade e pela

salinidade do lençol freático. Embora essa reserva não

figure no já mencionado documento oficial do governo

estadual, conserva em seu interior um considerável número

de endemismos da fauna e da flora e de espécies

ameaçadas de extinção, e mantém populações das

bromélias ameaçadas de extinção Neoregelia cruenta, N.

eltoniana e Vriesea sucrei e as cactáceas Pilosocereus

arrabidae e Melocactus violaceus. Entre as espécies

arbóreas e arbustivas ameaçadas, destacam-se Sideroxylon

obtusifolium (sapotiaba), Manilkara subsericea e Jacquinia

armillaris (= J. brasiliensis). Além dessas plantas, cabe

chamar atenção sobre a disjunção geográfica da orquídea

Bletia catenulata, que ocorre nos brejos da área e no

Cerrado do Brasil Central. Espécies da fauna, endêmicas

ou ameaçadas (algumas criticamente ameaçadas), como

o lagarto branco-da-praia (Liolaemus lutzae), o cágado-

do-brejo (Achantochelys radiolata) e as aves formigueiro-

do-litoral (Formicivora littoralis), que está ameaçada, e sabiá-

da-praia (Milmus gilvus), também foram registradas na

reserva. Dentre as restingas da costa do estado, a região

da Massambaba é a que se encontra sob a maior pressão

antrópica. A ocupação irregular tem levado a intenso

parcelamento do solo, em um amplo processo de

favelização, e à exploração ilegal da água subterrânea.

Outros impactos relevantes são advindos do intenso trânsito

de veículos (buggies e motocicletas) sobre a vegetação

halófila-psamófila das zonas de praia e pós-praia. Verifica-

se também a retirada de bromélias, de orquídeas, do cacto

coroa-de-frade (Melocactus violaceus) e de plantas

medicinais e carnívoras para comércio.

Para a conservação dessa restinga é importante

que sejam realizadas pelo poder público as seguintes

ações (também sumarizadas no quadro no final deste

capítulo): a) a área da Reserva Ecológica Estadual de

Massambaba deve ser convertida, de acordo com o

SNUC, em UC de Proteção Integral, na categoria Reserva

Biológica; b) na área da APA Estadual de Massambaba,

as Zonas de Vida Silvestre devem ser convertidas em

UCs de Proteção Integral, também na categoria Reserva

Biológica.

Há ainda outra porção da restinga a ser protegida,

situada fora dos limites da APA de Massambaba: a

área que se estende desde a localidade de Monte Alto

até os limites da cidade de Arraial do Cabo, área essa

prioritária para a criação de uma UC de Proteção Integral

adicional. Tal área está indicada para a criação de duas

reservas (Reserva das Orquídeas e Reserva do Brejo

Jardim) no Plano Diretor do Município de Arraial do

Cabo, com o objetivo prioritário de conservação das

populações da orquídea Cattleya intermedia, do lagarto

branco-da-praia (Liolaemus lutzae) e do formigueiro-

do-litoral (Formicivora littoralis).

Ainda na região da Massambaba também é

relevante a proteção das áreas marinhas, devendo ser

implantado um corredor marinho ao longo da APA de

Massambaba, com início próximo à Barra da Lagoa de

Saquarema e estendendo-se até junto à Reserva

Extrativista Marinha do Arraial do Cabo.

As áreas de restinga da região de Cabo Frio e

Armação dos Búzios também necessitam de especial
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atenção do poder público a curto prazo e da efetivação

de medidas que garantam sua conservação.     Em

Armação dos Búzios as restingas são em geral muito

estreitas, mas a situação é crítica na área da Praia da

Rasa no trecho que vai da Ponta do Pai Vitório até as

proximidades do pórtico da cidade, onde recentemente

foi licenciado e construído um condomínio residencial

no penúltimo remanescente de floresta de restinga.

Outro remanescente importante está situado entre a

Ponta do Pai Vitório e a comunidade da Rasa

denominada Praia Gorda. Para a APA do Pau-Brasil

deverá ser analisada a possibilidade de alteração do

tipo de UC de Uso Sustentável para a de Proteção

Integral, na categoria Reserva Biológica, nas formações

de restinga e dunas. Essa área mantém importantes

estoques populacionais do lagarto-branco-da-praia

(Liolaemus lutzae ) e do formigueiro-do-litoral

(Formicivora littoralis), além de espécies de plantas

incluídas na lista oficial de espécies da flora ameaçadas

(e.g., Jacquinia armillaris (= J. brasiliensis), Swartzia

glazioviana). Está em curso um polêmico licenciamento

para a um loteamento na área do campo de dunas do

Peró, onde ocorrem essas espécies. Em Cabo Frio, a

implantação de um parque estadual ou nacional é

prioritária em todo o entorno da Duna da Dama Branca,

incluindo as terras do lado direito, ao longo da Rodovia

RJ-140 (sentido Cabo Frio–Arraial do Cabo), desde a

região de alimentação dessa duna até o posto policial

local, situado próximo à bifurcação dos acessos à cidade

de Arraial do Cabo e a Figueira e Monte Alto. Um dos

aspectos relevantes de conservação da área é a

preservação da formação única de dunas dessa região.

Na área também ocorrem o formigueiro-do-litoral

(Formicivora littoralis) e o lagarto-branco-da-praia

(Liolaemus lutzae).

Na Região Turística dos Lagos Fluminenses,

também é decisiva a proteção dos ambientes aquáticos.

Considerando-se a existência da Reserva Extrativista

Marinha de Arraial do Cabo, que está separada da

porção marinha da APA do Pau-Brasil por uma área

que não constitui UC, e para garantir a conectividade

entre as duas UCs (o que resultaria em um maior esforço

de proteção da biodiversidade marinha), é importante

que seja realizada a extensão marinha da APA do Pau-

Brasil para o sul, até os limites da Reserva Extrativista

Marinha de Arraial do Cabo. Ainda no contexto de um

corredor marinho na região, é recomendável a criação

de um parque marinho desde o limite norte da APA

Pau-Brasil, incluindo as ilhas costeiras, até o limite da

Estação Rádio-Marinha Campos Novos. Além de

aumentar a área de conectividade marinha, essa UC

teria como objetivo preservar os corais que sofrem

pressão de atividades de pesca predatória, do

extrativismo de corais e do turismo náutico. Essa

proposta foi apresentada anteriormente e aprovada no

âmbito do Conselho Nacional do Meio Ambiente

(Conama) com o código MaZc223, durante o encontro

de Refinamento de Identificação das Áreas Prioritárias

para Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira

e Marinha do Ministério do Meio Ambiente, em 2006.

Também nesta região, o Pântano da Malhada é

uma área importante, tanto do ponto de vista da

biodiversidade quanto da arqueologia, com vários sítios

(Corondó, entre outros), além de recarga de aqüífero. É

fundamental que essa área seja incluída pelo poder

público como UC de Conservação de Proteção Integral,

na categoria de Santuário de Vida Silvestre. Essa

proposta também encontra amparo na Convenção de

Ramsar de 1971 (que trata da conservação e uso

racional de áreas úmidas). Os brejos do Pântano da

Malhada abrigam pelo menos duas espécies de

peixinhos-das-nuvens (Simpsonichthys constanciae e

Nematolebias whitei). É oportuno destacar também a

relevância de proteção de remanescentes das restingas

do Peró em Cabo Frio e de Tucuns em Búzios e a Serra

das Emerências, onde há a ocorrência de micos-leões-

dourados.

Outros ambientes prioritários para conservação

na Região Turística dos Lagos Fluminenses são as

Florestas Ombrófilas e Estacionais.

A bacia hidrográfica do Rio São João constitui o

principal ecossistema aquático e, com as águas represadas

em Juturnaíba, o manancial de grande parte da população

regional, normalmente de 500 mil habitantes, mas

podendo alcançar de 1,5 a 2 milhões durante o verão. A

canalização do baixo curso do Rio São João tem causado
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problemas como o assoreamento, devido à inexistência

de vegetação ripária e ao aumento da vazão pela

retificação. Cabe estimular, portanto, a renaturalização de

sua calha original e a recomposição da mata ripária.

Considerando-se a fragmentação intensa das áreas de

baixada, uma estratégia recomendável para a preservação

das Florestas Ombrófilas e Estacionais é o incentivo à

criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural

(RPPNs), de forma a tornar a implementação mais atrativa,

além da obrigatoriedade da averbação de Reserva Legal

(RL) e a restauração de Áreas de Preservação Permanente

(APPs).

O Município de Silva Jardim é dividido pela BR-101,

apresentando geomorfologia diferenciada e distribuições

distintas ao norte e ao sul dessa rodovia que será duplicada,

intensificando o tráfego, estimulando a ocupação da região

e incrementando as barreiras ao deslocamento da fauna.

Na região ao sul da BR-101 predominam fragmentos de

menor tamanho, dentre os quais os mais representativos

abrigam populações da espécie-bandeira mico-leão-

dourado vivendo em seu hábitat natural (Florestas de

Baixada). Na região ao norte dessa via de tráfego, em

direção ao Parque dos Três Picos, predominam fragmentos

contíguos e mais extensos, graças principalmente ao relevo

íngreme, embora também estejam em parte protegidos

por RPPNs. Na região ocorrem espécies terrestres invasoras,

como o sagüi-do-tufo-branco (Callithrix jacchus),

proveniente do Nordeste brasileiro, o caramujo africano

Achatina fulica e, especificamente na Represa de

Juturnaíba, os peixes tucunaré (Cichla ocelaris), da Bacia

Amazônica, bagre-africano (Clarias sp.) e trairão (Hoplias

sp.), introduzidos para a pesca com fins turísticos. Entre as

espécies nativas, existem registros de pequenos mamíferos

e aves endêmicas e ameaçadas de extinção, como a

preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) e o mico-leão-

dourado (Leontopithecus rosalia).

O uso da terra predominante é a pastagem, com

áreas restritas de agricultura, majoritariamente de

subsistência, com exceção da cana-de-açúcar, em parte

do Município de Cabo Frio. Outras atividades com

impacto sobre a biodiversidade são a extração de areia,

a caça, as queimadas e o desmatamento. Tem-se ainda

a presença de quatro assentamentos (Cambucaes,

Aldeia Velha, Sebastião Lan I e Olhos d’Água) e do

acampamento Sebastião Lan II, no entorno da Reserva

Biológica Poço das Antas.

Como forma de proteger os remanescentes, seria

relevante incrementar a área de cobertura florestal para

favorecer a biodiversidade da região, considerando o

atendimento às exigências legais referentes às áreas

protegidas em propriedades rurais (APP e RL), que em

muitos casos necessitam de restauração da vegetação.

As ações necessárias requerem parceria com o órgão

ambiental responsável, para fortalecer a fiscalização

durante a adequação ambiental das propriedades,

apresentando também caráter de orientação, com o

suporte de técnicos de ONGs, para subsidiar o processo

de averbação e de recuperação ambiental. O Plano de

Manejo da APA do Rio São João, elaborado pelo Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (Ibama), se encontra em fase final e prevê

ações nesse sentido.

Outra estratégia seria dar continuidade à

implementação de RPPNs em propriedades rurais e

consolidar o corredor florestal Rio Vermelho–Poço das Antas,

com ênfase em micropaisagens em que se localizam as

populações viáveis de micos-leões-dourados identificadas

por meio de Análise de Viabilidade Populacional e de

Hábitat (Population and Habitat Viability Assessment –

PHVA) realizada em 2005. Isso já está sendo realizado

com o suporte de análises de paisagens, que definiram

fragmentos de maior importância para conservação com

base nos critérios de proximidade de UCs, tamanho, grau

de isolamento e grau de vulnerabilidade. No caso dos

assentamentos rurais no entorno de Poço das Antas, a

estratégia apropriada é consolidar os corredores

agroflorestais, visando a sustentabilidade e a geração de

renda. Deve-se reforçar a abordagem para sensibilização

e envolvimento dos produtores rurais em projetos de

conservação, através de programas de educação ambiental

em sindicatos rurais, lideranças comunitárias e escolas

municipais. Também é necessário incrementar a

participação dos municípios na gestão dos conflitos

ambientais diagnosticados na área, que ainda vivencia

sérios problemas relativos à caça, desmatamento e falta

de saneamento. Quanto às espécies exóticas ou invasoras,
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que têm efeitos negativos sobre os ecossistemas da região,

é importante que, com base em estudos científicos, seja

realizado o manejo das exóticas. Como exemplo, inclui-se

o peixamento com espécies nativas, por meio da soltura

de jovens e adultos com maior probabilidade de sobreviver

à predação pelas espécies invasoras, e também a

continuidade do manejo das espécies invasoras do gênero

Callithrix, desenvolvido em parceria entre a Associação

Mico-Leão-Dourado e a Universidade Estadual do Norte

Fluminense.

Para os recursos hídricos, são decisivos estudos

de vazão que permitam verificar a possibilidade de

atender a futura demanda de água gerada pela

instalação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro

(Comperj) e que possibilitem prever o aumento de

densidade demográfica induzido por esse

empreendimento. Deve-se ainda considerar que o

volume captado pelas concessionárias irá dobrar nos

próximos anos exclusivamente para atender a crescente

demanda em Cabo Frio.

O aumento da conectividade estrutural e da

permeabilidade da matriz entre as reservas biológicas

União e de Poço das Antas e uma porção do Parque

dos Três Picos deve aproveitar a existência dos maciços

florestais existentes nas áreas de maior altitude,

garantindo-se a perpetuação destes por meio do

incentivo à criação de RPPNs, além da implantação de

corredores florestais entre fragmentos e o aumento da

permeabilidade da matriz, utilizando-se, por exemplo,

sistemas silvipastoris.

A seleção de espécies em projetos de restauração

florestal deve levar em conta a obtenção de uma

composição florística mais próxima possível dos

remanescentes florestais. Para a recuperação de APPs,

uma alternativa é a utilização da cuíca-d’água

(Chironectes minimus) como espécie-bandeira.

Os municípios de Araruama e Iguaba Grande

encontram-se sob alta pressão antrópica advinda de

seu considerável crescimento econômico e demográfico.

Por se localizarem em uma unidade geomorfológica

vulnerável, apresentam alta fragmentação, restando

somente raros fragmentos de Florestas Ombrófilas e

Estacionais de Baixada, todos pequenos e isolados.

Como formas de uso da terra, tem-se o predomínio da

pecuária e a ocupação urbana intensa, concentrada

nas margens da Lagoa de Araruama. São Pedro da

Aldeia apresenta especificidades por sofrer menor

pressão demográfica que Araruama ou Iguaba Grande

e por apresentar alguns fragmentos de maior extensão,

incluindo ainda diferentes formações fitoecológicas.

Ressalte-se a presença da APA de Sapiatiba, protegendo

um importante fragmento de Floresta Estacional em

encosta, e de outro fragmento expressivo, localizado

em área militar. Da vegetação xerófila arbustiva há

importantes remanescentes situados em Iguaba Grande,

em área de propriedade da Universidade Federal

Fluminense (UFF) (Estação Experimental de Iguaba

Grande) e no Morro dos Canelas. Em Araruama essas

áreas estão dispersas e próximas à margem da Lagoa

de Araruama. Em São Pedro da Aldeia destaca-se o

remanescente da Fazenda Cardeiro, situado numa

elevação que se projeta ao interior da lagoa. Há

remanescentes importantes de Floresta Estacional

situados em área de exploração mineral, como o Morro

do Milagre e adjacências.

Para a conservação dos remanescentes de florestas

ombrófilas e estacionais desses municípios, algumas

estratégias e ações são recomendáveis. (Ver quadro no

final do capítulo.) É de relevância que a Zona de

Conservação de Vida Silvestre (ZCVS) da APA de Sapiatiba

seja transformada em UC de Proteção Integral (parque)

para garantir a proteção de uma população remanescente

de pau-brasil. Essa unidade poderia ser um parque

municipal ou um refúgio de vida silvestre. Adicionalmente,

é importante incrementar a área de cobertura florestal para

favorecer a biodiversidade da região, considerando o

atendimento às exigências legais referentes às áreas

protegidas na propriedade rural (APPs ao longo das

drenagens e nas margens da lagoa; RL) as quais, em

muitos casos, necessitam de restauração. As ações

necessárias correspondem a uma parceria com o órgão

ambiental responsável, para fortalecer a fiscalização e a

adequação ambiental das propriedades.

No Município de Cabo Frio, a UC Parque Municipal

do Mico-Leão-Dourado (UC municipal), contígua à APA

do Rio São João, está sujeita a pressão por expansão
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urbana. Por outro lado, há ocupação de áreas em Cabo

Frio e Araruama para plantio de cana-de-açúcar destinado

a usina de álcool, com expectativa de expansão da área

plantada em resposta ao Programa de Produção do Etanol.

Nas margens do Rio São João situam-se áreas de

manguezais e brejos temporários com ocorrência de

espécies ameaçadas e endêmicas de peixes anuais

(Leptolebias sp., Simpsonichthys constanciae e

Nematolebias whitei), potenciais espécies-bandeiras. Para

a proteção das áreas de manguezais e brejos temporários

nas margens do Rio São João, deve ser planejada a

implantação de uma UC de Proteção Integral. Frente à

perspectiva de pressão imobiliária sobre o Parque

Municipal do Mico-Leão-Dourado, seria de relevância sua

imediata demarcação e implementação pela prefeitura,

podendo ser posteriormente recategorizado como Reserva

Biológica. Nessa área encontra-se uma população de

micos-leões-dourados sob fortíssima pressão, com capturas

e freqüentes relatos de atropelamento por caminhões de

areia que trafegam na área. Importantes remanescentes

de floresta estacional estão situados fora de UCs, como o

complexo do Morro do Mico e Telégrafo, em área urbana

de Cabo Frio.

O Município de Saquarema possui dois maciços

florestais importantes, nas serras do Mato Grosso e da

Castelhana. Destacam-se também os remanescentes

florestais na margem norte da Lagoa de Saquarema.

Essas áreas sofrem pressão decorrente de turismo,

plantações de banana, desmatamento, queimadas e

exploração de água mineral.

Na face sul da Serra do Mato Grosso, localiza-se

uma RPPN de aproximadamente 30 ha, com plano de

manejo em andamento e apresentando perfil de uso

para pesquisa científica. Apesar de ainda não haver

levantamentos de fauna e flora nessa reserva, tais áreas

são relevantes para a conservação dos remanescentes

e da biodiversidade local, além de poderem apresentar

espécies endêmicas e ameaçadas. Nesse caso, sugere-

se que as áreas de cobertura florestal não contempladas

por RPPNs sejam transformadas em uma UC de

Proteção Integral (Reserva Biológica).

Quanto à Serra da Castelhana, é estratégica sua

proteção integral na forma de Reserva Biológica, dada

a relevância desse fragmento para o Município de

Saquarema. Há registro de ocorrência de pau-brasil

nessas matas.

A conectividade entre esses dois importantes

maciços (serras do Mato Grosso e da Castelhana) pode

ser promovida pela recuperação das áreas de proteção

permanente.

Importantes áreas ainda não exploradas são

encontradas bordejando o sul da Lagoa de Saquarema,

em área muito similar à formação residual de barreiras

encontrada na Lagoa de Maricá.

O Município de Maricá possui expressivos

fragmentos florestais, incluindo parte da Serra do Mato

Grosso. Entretanto, esses fragmentos encontram-se

isolados na paisagem. Uma porção considerável do

Parque Estadual da Serra da Tiririca está localizada

nesse município, embora esteja isolada dos demais

remanescentes e inserida em uma área sob forte pressão

urbana.

Uma importante ação de conservação dos

remanescentes nessa área seria implantar uma UC na

porção da Serra do Mato Grosso. Tornam-se importantes

as gestões que incentivem a criação de RPPNs nos

fragmentos mais expressivos do município por parte

dos proprietários, buscando-se com isso reconectar esses

fragmentos à Serra do Mato Grosso por meio da

restauração das APPs.

Ainda no Município de Maricá, no Parque

Estadual da Serra da Tiririca, seria relevante buscar a

conexão desse importante maciço aos demais,

implantando-se corredores florestais entre os fragmentos

localizados ao norte, na divisa do município, e

protegendo-os sob a forma de RPPNs.

Destacam-se também os fragmentos florestais que

se esparramam por sobre pequenas falésias que

avançam lagoa adentro nas proximidades da Barra de

Maricá e de Imbuí.

Na Região Turística dos Lagos Fluminenses

situam-se cinco comunidades quilombolas: Preto Forro,

Sítio do Elias e Espírito Santo, em Cabo Frio; Rasa, em

Armação dos Búzios; e Fazenda Botafogo/Caveira, em

São Pedro da Aldeia. Os quilombos da Rasa e Fazenda

Espírito Santo têm importantes papéis de conexão, mas
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essas comunidades vêm sendo pressionadas por

empreendimentos turísticos e extração de areia.

Na região existem 35 UCs municipais, muitas não

implementadas e enquadradas em categoria pouco

adequada. Uma estratégia de conservação em

andamento para adequação dessas UCs foi idealizada

e articulada pelo Comitê das Bacias Hidrográficas das

Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João,

Una e Ostras (órgão também referido como CBH Lagos–

São João, reconhecido e qualificado pelo Decreto

Estadual 36 733, de 8 de dezembro de 2004). O nível

de envolvimento do poder público municipal em

estratégias de conservação é satisfatório na maioria

dos municípios. Apesar de existir forte articulação da

sociedade civil, a maioria dos municípios apresenta

baixo índice de ações socioambientais. Isso se deve à

informalidade de parte das organizações da sociedade

civil e à falta de capacidade técnica para a elaboração

e execução de projetos, sendo necessária a adoção de

programas de fortalecimento institucional.
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Estratégias e ações para a conservação da biodiversidade na Região Turística dos Lagos Fluminenses. 
 

Alvo prioritário Características Pressão Estratégias Ações 
Fortalecimento do SNUC Implementar as UCs existentes. 

Utilizar recursos provenientes de medidas compensatórias para a 
resolução de problemas fundiários em áreas de UCs de Proteção 
Integral e aquisição de terras para conversão em UCs. 
Alterar, quando aplicável, a categoria de porções de algumas UCs de 
Uso Sustentável (por exemplo, Zonas de Vida Silvestre) para UCs de 
Proteção Integral. 

Gestão da paisagem Elaborar plano estratégico conjunto dos cinco municípios costeiros da 
região para conservação dos remanescentes das restingas e controle 
efetivo dos fatores degradadores, inclusive utilizando recursos 
provenientes das medidas compensatórias.  
Incentivar planos de ordenamento territorial. 
Contemplar as Zonas de Vida Silvestre das UCs nas iniciativas de 
formação de corredores na região. 
Evitar asfaltamento de estradas vicinais adjacentes a UCs ou que as 
cortam. 
Impedir novas invasões. 

Comunidades tradicionais Realizar o reconhecimento das comunidades quilombolas e a 
regulamentação de suas áreas. 
Monitorar as áreas de comunidades tradicionais suscetíveis à invasão e 
grilagem. 
Realizar o detalhamento das atividades realizadas pelas comunidades 
quilombolas e de pescadores, visando a inserção desses grupos no 
processo de conservação. 

Envolvimento e fortalecimento da 
sociedade civil e governança local 

Criar programa de capacitação voltado ao fortalecimento institucional 
da sociedade civil. 

Remanescentes das 
restingas de Maricá, do 
sistema Jacarepiá–
Massambaba e do Peró 

Últimos remanescentes do ecossistema de 
restingas da região. 
Ocorrência de espécies endêmicas 
exclusivas do Estado do Rio de Janeiro e 
espécies ameaçadas de extinção. 
Existência de ecossistemas lagunares em 
seu interior. 
Incapacidade das UCs, em sua forma atual 
(Uso Sustentável) de manter ecossistemas 
de restinga. 
Baixa representatividade de ambientes de 
restinga protegidos sob a forma de UCs de 
Proteção Integral. 
Presença de comunidades quilombolas. 
Muitas UCs municipais não 
implementadas e com categoria pouco 
adequada. 
ONGs relativamente bem articuladas, 
porém pouco estruturadas. 

Ocupação irregular das áreas de 
restinga nas UCs de Uso 
Sustentável. 
Erradicação dos remanescentes 
de restinga. 
Favelização; 
Remoção da vegetação de 
restinga para implementação de 
condomínios e resorts. 
Tráfego de veículos sobre a 
vegetação de praia e pós-praia da 
restinga. 
Degradação dos ecossistemas 
lagunares do interior das 
restingas. 
Asfaltamento de estradas vicinais 
adjacentes ou cortando as UCs de 
Uso Sustentável. 
Remoção clandestina de areia. 
 

Fiscalização Impedir o tráfego de veículos sobre a vegetação de restingas.  
Coibir a coleta clandestina de areia e de plantas nativas de interesse 
paisagístico. 
Coibir o uso das restingas como vazadouros de lixo. 

Melhoria da qualidade de vida e/ou 
geração de renda 

Ampliar o serviço de abastecimento público de água para evitar o uso 
de água subterrânea. 
Fomentar incentivos pelo poder público à implantação de sistema de 
captação de água de chuva por imóveis. 
Promover a ordenação e a regularização do turismo. 
Implantar sistemas de coleta e tratamento de esgotos.  
Implantar aterros sanitários compartilhados pelos municípios para 
destinação dos resíduos sólidos. 

Lençol freático  Amplo lençol freático fundamental para a 
existência e dinâmica de lagunas, lagoas e 
alagados entre cordões em restingas. 
Rebaixamento do lençol freático. 
Insuficiente abastecimento público de 
água. 
Secamento de lagunas e lagoas. 
Secamento de áreas alagadas entre 
cordões. 
Falta de apropriado fornecimento de água 
pelo poder público. 
Presença de solos frágeis. 

Intenso uso do lençol freático de 
forma irregular e clandestina. 
Elevado número de escavações 
de poços artesianos sem 
qualificação adequada. 
Expansão urbana desordenada 
voltada ao turismo. 
Ampliação da ocupação como 
residência principal, devido a 
melhores condições de 
acessibilidade. 

Ampliação do conhecimento 
existente sobre os aspectos 
socioeconômicos, culturais e 
ambientais e monitoramento de seus 
processos 

Realizar estudos para aumento do conhecimento da quantidade e 
qualidade da água do lençol freático. 
Realização de programas de educação ambiental divulgando junto à 
população o valor da conservação dos recursos hídricos. 

Lagunas e lagoas Região com elevado número de lagunas e 
lagoas de complexa dinâmica que cobrem 
extensa área de municípios. 
Secamento de lagunas e lagoas. 
Assoreamento. 

Ocupação urbana desordenada. 
Lançamento de esgotos e de 
resíduos industriais nas lagunas e 
lagoas. 
Uso do lençol freático de forma 

Gestão da paisagem Implantar faixa marginal de lagunas e lagoas da Serla, com base em 
projeto de lei já existente. 
Restringir o acesso à água subterrânea em áreas adjacentes a lagunas 
e lagoas. 
Aplicar efetivamente a legislação para a proteção de APPs. 

324 CONTINUA 
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Promover a remoção de ocupações irregulares em áreas de APPs no 
entorno de lagunas e lagoas. 
Coibir o lançamento de esgotos e resíduos industriais nas lagunas e 
lagoas 

Fiscalização Estabelecer programa de monitoramento de lagunas e lagoas. 
Ampliação do conhecimento 
existente sobre os aspectos 
socioeconômicos, culturais e 
ambientais e monitoramento de seus 
processos  

Realização de programas de educação ambiental divulgando junto à 
população o valor da conservação dos recursos hídricos. 

irregular e clandestina em áreas 
no entorno de lagunas e lagoas. 
Perda de diversidade biológica 
aquática. 
Abertura de canais ligando 
lagunas ao mar. 
Mineração em areias e salinas. 

Melhoria da qualidade de vida e/ou 
geração de renda 

Criar e manter o bom funcionamento de sistemas de coleta e estações 
de tratamento de esgoto. 
Realizar a implantação de aterros sanitários compartilhados pelos 
municípios para destinação de resíduos sólidos. 

Fortalecimento do SNUC Utilizar recursos provenientes de medidas compensatórias para a 
resolução de problemas fundiários em áreas de UCs e aquisição de 
terras para conversão em UCs. 
Alterar o status do Parque Municipal do Mico Leão Dourado para 
Reserva Biológica, devido à perspectiva de pressão imobiliária.  
Converter a Zona de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS) da APA de 
Sapiatiba em UC de Proteção Integral, garantido a proteção de 
importante população de pau-brasil. 
Implantar UC de Proteção Integral para a proteção das áreas de 
manguezais e brejos temporários nas margens do Rio São João. 
Implantar UC de Proteção Integral (Reserva Biológica) no remanescente 
florestal da Serra do Mato Grosso. 
Criar UC de Proteção Integral (Reserva Biológica) na Serra da 
Castelhana, dada a relevância desse fragmento para o Município de 
Saquarema. 

Gestão da paisagem Recuperar APPs. 
Implantar corredores agroflorestais. 
Incentivar a recuperação florestal das APPs e reservas legais com 
espécies autóctones e a criação de RPPNs como importantes 
alternativas onde a proteção integral não seja viável e/ou os fragmentos 
em questão sejam de pequenas dimensões. 
Consolidar o corredor florestal Rio Vermelho–Poço das Antas. 
Promover a conectividade entre os remanescentes dos maciços da Serra 
do Mato Grosso e da Serra da Castelhana pela recuperação das APPs 
ao longo dos corpos d’água. 
Desenvolver estratégia de prevenção a incêndios florestais, voltada às 
características da região (solos orgânicos). 
Promover a renaturalização da calha do Rio São João e a recomposição 
de sua mata ripária. 
Consolidar nos assentamentos rurais existentes no entorno de Poço das 
Antas corredores agroflorestais visando a sustentabilidade e a geração 
de renda. 

Proteção e recuperação dos 
remanescentes de Florestas 
Ombrófilas e Estacionais da 
região  

Degradação de mananciais. 
Comprometimento de bacias hidrográficas. 
Importantes serviços ecológicos. 
Presença de comunidades quilombolas. 
ONGs muito articuladas, porém pouco 
estruturadas. 
Lacuna de informações sobre alguns 
grupos bióticos. 
Presença da bacia hidrográfica do Rio São 
João, principal ecossistema aquático e 
manancial da região, cujas águas 
abastecem a represa de Juturnaíba. 

Remoção da vegetação em áreas 
florestadas para estabelecimento 
de culturas animais e vegetais. 
Invasões com destruição da 
vegetação nativa. 
Favelização. 
Grilagem de terras. 
Corte clandestino de madeira. 
Caça. 
Incêndios florestais em solos 
orgânicos. 
Área de influência indireta do 
Complexo Petroquímico do Estado 
do Rio de Janeiro (Comperj). 
Atividades turísticas. 
A alteração da calha natural do 
Rio São João, que tem causado 
problemas como assoreamento, 
devido à inexistência de uma 
vegetação ripária, e aumento da 
vazão pela retificação da calha do 
rio 
Empreendimentos no entorno da 
Lagoa de Juturnaíba. 

Melhoria da qualidade de vida e/ou 
geração de renda 

Implantar atividades econômicas que possam promover melhoria de 
renda de proprietários e concomitantemente contribuam para a 
preservação dos remanescentes florestais nas propriedades rurais, 
aumentando a permeabilidade do entorno dos fragmentos. 
Estimular a participação de proprietários rurais no mercado de carbono. 

  CONTINUA
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Comunidades tradicionais Realizar o reconhecimento das comunidades quilombolas e a 
regulamentação de suas áreas. 
Monitorar as áreas de comunidades tradicionais suscetíveis à invasão e 
grilagem. 
Detalhar as atividades realizadas pelas comunidades quilombolas e de 
pescadores, visando a inserção desses grupos no processo de 
conservação. 

Ampliação do conhecimento 
existente sobre os aspectos 
socioeconômicos, culturais e 
ambientais e monitoramento de seus 
processos 

Promover estímulo à realização de inventários florísticos e faunísticos 
com a criação de editais especiais e/ou linhas de fomento voltados 
especificamente a estudos nas áreas com lacunas de conhecimento. 
Desenvolver programa de cadastramento das propriedades rurais em 
áreas de especial relevância para reconexão em termos de usos do solo 
e formas de economia, visando subsidiar planos de inclusão no 
mercado de carbono.  
Promover a realização de estudos de vazão ecológica para avaliar a 
capacidade de atender à demanda de água gerada pela futura 
instalação do Comperj e para estimar o aumento da densidade 
demográfica decorrente do empreendimento. 

Envolvimento e fortalecimento da 
sociedade civil e governança local 

Criar programa de capacitação voltado ao fortalecimento institucional 
da sociedade civil. 
Promover o envolvimento das comunidades para prevenção e controle 
de incêndios. 
Realização de programas de educação ambiental divulgando junto à 
população o valor da conservação dos recursos ambientais. 

Fortalecimento do SNUC Promover a extensão marinha da APA do Pau-Brasil para o sul, até os 
limites da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, 
considerando que esta se encontra separada da porção marinha da 
APA por uma área que não constitui UC, e para garantir a 
conectividade entre as duas UCs. 
Criação de um parque marinho desde o limite norte da APA do Pau-
Brasil, incluindo as ilhas costeiras, até o limite da Estação Rádio-
Marinha Campos Novos. 
Incluir no planejamento de UCs costeiras o requisito de que os limites 
destas, tanto marinhas quanto continentais, formem complexo de 
proteção para espécies que transitam entre ambos os sistemas, 
permitindo a conectividade entre ecossistemas. 

Gestão da paisagem Implementar APPs que garantam a conectividade entre ambientes 
terrestres e marinhos. 
Elaborar o Plano de Manejo Estadual Marinho Costeiro. 

Fiscalização Controlar e regularizar a pesca, especialmente na zona de ressurgência. 
Coibir a pesca na época de defeso. 

Proteção e recuperação dos 
ambientes marinhos 
costeiros 

Ambientes com elevada diversidade 
biológica e submetidos à intensa pressão; 
Ocorrência de espécies endêmicas e 
espécies ameaçadas de extinção; 
Perda da diversidade biológica marinha; 
Presença de espécies exóticas invasoras; 
Falta de conectividade entre ambientes 
terrestres e marinhos impedindo processos 
ecológicos; 
Região de concentração de remanescentes 
populacionais do mico-leão-dourado 
(espécie endêmica do Estado do Rio de 
Janeiro). 

Turismo sem controle 
Poluição; 
Introdução de espécies exóticas 
(água de lastro, casco de 
embarcações); 
Sobre-exploração pesqueira com 
presença de embarcações 
inclusive de outras regiões do 
Brasil e países. 

Ampliação do conhecimento 
existente sobre os aspectos 
socioeconômicos, culturais e 
ambientais e monitoramento de seus 
processos 

Abrir editais específicos para fomentar estudos sobre espécies exóticas 
marinhas. 
Adequar e modernizar as técnicas de pesca. 
Realizar estudos para adequação da época de defeso. 
Realizar estudos visando o delineamento de corredores marinhos. 
Realizar estudos para viabilizar controle e erradicação de espécies 
exóticas invasoras. 
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REGIÃO URBANO-INDUSTRIAL 2626262626

Municípios integrantes: Belford Roxo,

Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias,

Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita,

Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi,

Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo,

São João de Meriti, Seropédica e Tanguá.

Por incluir os municípios da Região Metro-

politana do Rio de Janeiro1, além de Itaguaí,

Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito, a Região

Urbano-Industrial constitui a porção do estado

que apresenta maior concentração demográfica

e mais intensa urbanização, que vêm impondo

profundas alterações à paisagem original.

Nesta região, vários processos denotam

mudanças e promovem um deslocamento para além

de seu núcleo (o Município do Rio de Janeiro). O

primeiro refere-se a um esvaziamento das atividades

industriais no núcleo metropolitano, ampliando as

atividades do setor terciário, especialmente as

relacionadas ao turismo e aos serviços e

empreendimentos de alto padrão tecnológico. Tal

fato promove deslocamento de população e novos

investimentos industriais e serviços para os municí-

pios situados na franja metropolitana, levando-os a

apresentar os maiores índices de crescimento

populacional da região. Nesse sentido, a nova

configuração regional — Região Urbano-Industrial —

inclui municípios que não estão formalmente

inseridos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro,

mas que estão associados a essa nova dinâmica.

A porção oeste da Região Urbano-Industrial

se apresenta como um novo eixo de

desenvolvimento econômico, em função do novo

pólo siderúrgico — instalação da Companhia

Siderúrgica do Atlântico (CSA) e da nova

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) — e da

ampliação do Porto de Sepetiba. Fenômeno

semelhante se observa na porção leste da Baía

de Guanabara, com a proposta de implantação

do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de

Janeiro (Comperj), no Município de Itaboraí.

Para atender à demanda logística dessas

novas áreas, está sendo implementado o Arco

Metropolitano do Rio de Janeiro, que compreende a

construção de um eixo rodoviário interligando os

dois empreendimentos (Porto de Sepetiba e Comperj).

Além disto, o Arco impulsionará a integração de todos

os municípios da franja metropolitana, tornando-se

o principal vetor de dinamização econômica destes.

1 A Região Metropolitana do Rio de Janeiro é composta dos municípios do
Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri,
Magé, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo,
São João de Meriti, Seropédica e Tanguá.
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O dinamismo instituído por esses empreendimentos

já se manifesta na organização de consórcios municipais,

particularmente o Consórcio de Desenvolvimento do Leste

Fluminense (Conleste), que agrega 11 municípios,

promovendo um processo de configuração de metrópole

expandida por incluir municípios de diferentes regiões. Ao

mesmo tempo, começam a se intensificar na região

diretamente impactada pelo Comperj processos ligados à

especulação imobiliária e ao surgimento de novos negó-

cios, apontando um maior adensamento populacional.

No caso especifico do Comperj, a implantação na

área proposta catalisará o processo de ocupação contínua

da região de entorno da Baía de Guanabara, induzindo à

conexão entre os centros urbanos no eixo Niterói–São

Gonçalo–Baixada Fluminense–Rio de Janeiro, com

ocupação de importantes áreas que ainda apresentam

baixa densidade demográfica, em uma paisagem

composta de áreas alagadas, matas e rios relativamente

bem conservados para os padrões atuais da Baía de

Guanabara, além dos últimos remanescentes bem

conservados de manguezais dessa baía. Essa região ainda

faz parte dos domínios do Mosaico da Mata Atlântica

Central Fluminense, que busca integrar, na escala de

paisagem, diversas Unidades de Conservação (UCs),

conectando sistemas que se estendem desde a Serra dos

Órgãos até a Baía de Guanabara, passando por

manguezais.

Prevê-se, portanto, uma retomada da curva

ascendente do crescimento demográfico da Região

Urbano-Industrial, com reforço da ocupação urbana já

existente. O incremento das taxas de crescimento da

população é considerado um fator preponderante de

pressão sobre o meio ambiente, em vista do impacto

causado pelo aumento da demanda por energia, espaço

e infra-estrutura básica, como água, habitação, alimento e

vestuário. Assim, quanto maior o número de pessoas,

maiores as exigências impostas ao meio ambiente para a

provisão de recursos naturais e para a absorção de resíduos

de origem antrópica. Além da ocupação associada ao

crescimento demográfico, empreendimentos como os

anteriormente descritos atraem outros investimentos, tais

como aqueles associados à prestação de serviços e

empreendimentos de terceira geração na cadeia

petroquímica, no caso do Comperj. É assim gerada uma

cadeia que provoca pressões crescentes sobre o meio

natural.

A Região Urbano-Industrial sofre as conseqüências

de sua condição histórica de pólo de atração. Embora, em

termos de Estado do Rio de Janeiro, seja uma região

relativamente mais equipada, não há uma provisão

adequada de infra-estrutura básica, nem voltada à

conservação do meio ambiente, que faça frente à expansão

física da capital.

Uma visão sintética da vulnerabilidade a que está

sujeito o ambiente natural de uma área frente à pressão

antrópica pode ser obtida pelo confronto do estoque de

áreas a preservar/conservar com os resultados da relação

entre a dinâmica do desenvolvimento econômico e a

dinâmica do crescimento demográfico — os dois últimos

medidos, de modo sumário, pela média das taxas do PIB

e pela Taxa Líquida de Migração2, respectivamente.

Esta região apresenta três situações de vulne-

rabilidade:

1. O núcleo, constituído pelos municípios do Rio de

Janeiro e de Niterói, apresenta vulnerabilidade

baixa e média. (Ver Capítulo 3.) Esse resultado,

que surpreende à primeira vista, tem como origem,

no caso do Rio de Janeiro, as taxas negativas de

crescimento do PIB e de migração, o que indica

uma “fuga” de população, ao mesmo tempo em

que o município dispõe de estoque médio de

áreas para preservação e conservação. Essa

situação, no entanto, deve ser analisada de forma

cautelosa, pois se, como um todo, o núcleo urbano

do Rio de Janeiro apresentou taxas negativas, tal

comportamento não deve ser considerado como

fator de “tranqüilidade” no que se refere à

conservação dos sistemas naturais da região.

Dados da Prefeitura do Rio de Janeiro, disponíveis

no site do Instituto Pereira Passos (www.rio.rj.gov.br/

ipp), apontam uma variação importante nas taxas

de crescimento das diferentes regiões adminis-

2Taxa Líquida de Migração: obtida pela diferença entre a taxa média geométrica de
crescimento anual e a taxa de crescimento vegetativo, que revela o crescimento da
população devido aos movimentos migratórios (Fundação CIDE, Anuário Estatístico
do Estado do Rio de Janeiro, 2004).
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trativas do município. As regiões administrativas

de Guaratiba, Campo Grande, Santa Cruz, Bangu,

Jacarepaguá e Barra da Tijuca, justamente as que

apresentam baixa densidade demográfica no

município e, ao mesmo tempo, abrigam importantes

remanescentes de sistemas naturais, registram

altas taxas de crescimento demográfico (de

13,29% a 76,49% na década de 1990).

2. A porção ocidental, de ocupação mais antiga, é a de

maior vulnerabilidade. Todos os seus municípios têm

taxas positivas de migração e estoques médios a

baixos de áreas para preservação e conservação, o

que expõe sua fragilidade. Em Seropédica e Belford

Roxo, que associam baixos estoques para

conservação e preservação a fluxos migratórios

crescentes e a dinamismo econômico, os últimos

fragmentos acham-se expostos a vulnerabilidade

extremamente alta.

3. A porção oriental, vetor recente de crescimento

populacional e econômico, está, com exceção de

Magé e Rio Bonito, em situação de alta

vulnerabilidade, merecendo destaque o Município

de Itaboraí, que já apresenta vulnerabilidade muito

alta, antes mesmo da implantação do Comperj.

Figura 26.1.
Fragmentos florestais importantes, áreas para recuperação, solos frágeis, vulnerabilidade natural das
terras e Unidades de Conservação da Região Urbano-Industrial, Estado do Rio de Janeiro.
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A região fitoecológica predominante é a Floresta

Ombrófila Densa, com pequenos trechos de Formações

Pioneiras ao fundo da Baía de Guanabara (no

Manguezal de Guapimirim, na Ilha do Governador, em

Duque de Caxias etc.), nas baixadas ocidentais do

Município do Rio de Janeiro (em Jacarepaguá e Guaratiba–

Sepetiba) e em uma pequena área da Restinga de

Marambaia (em Guaratiba). Com relação às formações

geomorfológicas, há diversidade de ambientes, com

Escarpas e Reversos da Serra do Mar ao norte, na Serra

dos Órgãos, e um mosaico entre Colinas e Maciços

Costeiros e Planícies Costeiras. Grandes manchas de

Tabuleiros Costeiros ocorrem na parte leste da Bacia

da Baía de Guanabara.

Esta região apresenta uma grande diversidade

de ambientes, entre altitudes que variam do nível do

mar a mais de 2 000 m, o que se reflete na riqueza da

flora e fauna associadas.

Na região ao norte da UC de Proteção Ambiental

de Mangaratiba, na divisa com a Região Industrial do

Médio Paraíba, no Município de Itaguaí, próximo à

Região Turística da Costa Verde, existem fragmentos

considerados importantes para a conservação (ver

Capítulo 7) que não estão inclusos em UCs. São

fragmentos de Floresta Ombrófila Densa localizados em

Escarpas e Reversos da Serra do Mar (Figura 26.1).

Outros fragmentos importantes estão no leste da

região, na divisa com a Região Turística dos Lagos

Fluminenses, nos municípios de Cachoeiras de Macacu e

Rio Bonito, nas proximidades da Área de Proteção

Ambiental (APA) do Rio São João – Mico-Leão-Dourado e

na APA da Bacia do Rio Macacu. Alguns desses fragmentos

localizam-se nas Colinas e Maciços Costeiros e outros nas

Escarpas e Reversos da Serra do Mar, em áreas de

vulnerabilidade natural das terras.

Outros fragmentos importantes situam-se no

entorno da Reserva Biológica do Tinguá, nos municípios

de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na divisa com a

Região Turístico-Cultural do Médio Paraíba. Nessa área

há presença de Floresta Ombrófila Densa nas Escarpas

e Reversos da Serra do Mar.

A Região Urbano-Industrial é a mais bem conhecida

do estado quanto à ocorrência de endemismos de anfíbios.

Várias espécies possuem sua localidade-tipo nesta região.

Todos os remanescentes florestais são áreas de especial

relevância e concentração de endemismos para anfíbios,

razão pela qual devem ser empreendidos esforços para

sua conservação.

Nesta região salienta-se a ocorrência de

Brachycephalus didactylus (chamado sapo-pulga por

ser o menor vertebrado tetrápodo conhecido, medindo

em média 10 mm). Essa espécie ocorre no folhiço do

chão da mata em florestas pouco perturbadas, é

endêmica do Estado do Rio de Janeiro e foi descrita no

Tinguá. Tem ocorrência registrada na Reserva Ecológica

do Tinguá (Nova Iguaçu), na Reserva Ecológica de

Guapiaçu (Cachoeiras de Macacu) e no Município de

Guapimirim. Além de Brachycephalus didactylus, pode-

se apontar também a ocorrência de Hylodes nasus

(espécie diurna associada a córregos de água limpa;

exibe comportamento de comunicação visual com os

membros e ocorre no Maciço da Tijuca), Crossodactylus

aeneus (espécie diurna, de florestas preservadas e

córregos de água limpa; apresenta comportamento de

comunicação visual), Zachaenus parvulus (espécie de

folhiço, com girinos que se desenvolvem em câmaras

no solo, endêmica, ocorrendo no Maciço da Tijuca),

Thoropa lutzi (espécie endêmica e ameaçada, cujos

girinos dependem de filme de água limpa sobre rochas

para se desenvolverem) e Euparkerella brasiliensis

(espécie de folhiço, ocorrendo em florestas pouco

perturbadas, registrada na Estação Ecológica Paraíso,

em Guapimirim e Vale da Pedra Branca, no Município

de Cachoeiras de Macacu). Especial atenção deve ser

dada às áreas em que ocorrem essas espécies

endêmicas.

A Região Urbano-Industrial é a região fluminense

que atualmente apresenta a maior taxa de supressão

de hábitats de espécies de répteis, devido ao amplo

processo de urbanização. Em termos costeiros, algumas

restingas da região (por exemplo, Marambaia, Grumari,

Barra da Tijuca) ainda mantêm populações do lagarto-

branco-da-praia (Liolaemus lutzae), que é endêmico e

consta nas listas estadual, nacional e global de espécies

ameaçadas (Rocha et al., 2000; Machado et al., 2005;

IUCN, 2008).
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Atualmente, uma considerável parte do

conhecimento sobre os répteis desta região refere-se

às serpentes da Serra do Gericinó–Mendanha, já se

dispondo sobre elas de uma lista de espécies elaborada.

Nessas florestas, 11 espécies de serpentes são

endêmicas do Bioma da Mata Atlântica (Bothrops

jararaca, Bothrops jararacussu, Chironius bicarinatus,

C. laevicollis, C. multiventris, Echinanthera affinis, E.

cephalostriata, E. quinquelineatus ,  Helicops

carinicaudus, Micrurus corallinus, Tropidodryas serra),

perfazendo cerca de 19% das espécies de serpentes

endêmicas desse bioma.

Nas porções de baixada, ocorre o anfisbênio

Leposternon scutigerum, que é endêmico apenas do

Estado do Rio de Janeiro e cujos hábitats são as áreas

de baixada litorânea caracterizadas por planícies

arenosas de restinga e florestas de baixada. Faltam

estudos sobre os répteis dos vários remanescentes

florestais desta região. De forma similar às demais

regiões do estado localizadas na costa, na porção

marinha da Região Urbano-Industrial ocorrem quatro

espécies de tartarugas marinhas ameaçadas de

extinção nas listas nacional, estadual e global de fauna

ameaçada :  Chelonia mydas ,  Caretta caretta ,

Dermochelys coriacea e Erytmochelys imbricata.

A Região Urbano-Industrial se salienta por

concentrar o maior número de espécies ameaçadas de

aves (31 espécies) dentre todas as regiões fluminenses.

Juntamente com a Região Turística da Costa Verde,

concentra a maior riqueza de espécies endêmicas e

ameaçadas desse grupo no estado.

O conhecimento da avifauna se atém principal-

mente à região serrana central (na divisa com a Região

Serrana de Economia Diversificada), entre Tinguá e Três

Picos, incluindo a Serra dos Órgãos. Essa área inclui

duas das cinco espécies endêmicas e ameaçadas do

Estado do Rio de Janeiro — Tijuca condita (recentemente

registrada na Reserva Biológica de Araras e Nova

Caledônia, além das duas localidades originalmente

conhecidas: Serra dos Órgãos e Tinguá) (Alves et al.,

2008) e Myrmotherula fluminensis — e também um

elevado número de espécies endêmicas de Mata

Atlântica e ameaçadas de extinção.

Há lacunas de informação no restante da região,

particularmente nas redondezas da Região

Metropolitana e em áreas de baixada. Destacam-se,

em Magé, as seguintes espécies endêmicas de Mata

Atlântica e também ameaçadas de extinção: Amazona

rhodocorytha , Dacnis nigripes e Leucopternis

lacernulata (que também ocorre no Parque Nacional

da Tijuca). Na porção noroeste da região, em Paracambi,

cabe apontar as espécies ameaçadas Amazona

farinosa, Leucopternis lacernulata e Myrmotherula

minor (estas duas últimas também endêmicas da Mata

Atlântica). Como registros recentes de Rio Bonito, região

com lacuna de conhecimento, salientam-se as espécies

ameaçadas Amazona farinosa, Amazona rhodocorytha,

Leucopternis lacernulata , Lipaugus lanioides e

Myrmotherula minor, também endêmicas de Mata

Atlântica, exceto a primeira. Na Restinga da Marambaia

também ocorre Amazona rhodocorytha.

Há uma concentração de conhecimento sobre

mamíferos na Região Urbano-Industrial, principalmente

na porção leste da Bacia da Baía de Guanabara, na

base e na encosta da Serra dos Órgãos. As outras áreas

em que se dispõe de um maior conhecimento de

mamíferos são as dos parques urbanos da cidade do

Rio de Janeiro, mas tal conhecimento é principalmente

restrito a morcegos.

Espécies endêmicas de Mata Atlântica e ameaçadas

de extinção, como os primatas mono-carvoeiro (Brachyteles

arachnoides) e sagüi-da-serra-escuro (Callithrix aurita),

ainda são encontradas na região serrana, bem como a

onça-parda (Puma concolor) e o morcego Thiroptera tricolor.

É notável na região a presença do boto (Sotalia

fluviatilis), que sobrevive na Baía de Guanabara. No

entanto, devido ao excesso de poluição, conseqüência

da continuidade de emissão de esgotos industriais e

domésticos não tratados, suas populações estão

diminuindo nesse reduto. Populações do marsupial

cuíca-d’água (Chironectes minimus) ainda são

encontradas em riachos da região serrana. Por ser

altamente dependente de riachos não poluídos e que

possuam matas ciliares, essa espécie está se

restringindo cada vez mais aos trechos iniciais de rios

que ainda não sofreram nenhum processo de
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degradação.

O conhecimento da flora (musgos, bromélias e

leguminosas) é bem amplo nos fragmentos ainda

existentes na região. Diversas espécies endêmicas e

ameaçadas de extinção podem ser ali encontradas,

como as bromélias Nidularum rosalatum, Vriesea

psittacina, Vriesea wawranea, Pitcairnia albiflos e

Aechmea cariocae e os musgos Calypogeia lechleni,

Cheilojeunea inflexa ,  Frullania gaudichaudii e

Odontoschimas brasiliense. Espécies de leguminosas

endêmicas de Mata Atlântica também são comuns na

região, tais como a canela-do-brejo (Machaerium

stipitatum), Dahlstedtia pinnata, Diplotropis incexis e o

jacarandá-banana (Swartzia langsdorffii). Ainda entre

as leguminosas, existem populações relictuais de pau-

brasil em Guaratiba, na Serra da Tiririca e na Reserva

Ecológica Municipal Darcy Ribeiro.

Dos manguezais desta região, merecem destaque

os remanescentes nas baías de Guanabara e Sepetiba.

Na Baía de Guanabara as florestas mais bem

conservadas encontram-se na porção leste, sendo

protegidas pela APA de Guapimirim e pela Estação

Ecológica da Guanabara. Existem ainda manguezais

importantes em Duque de Caxias, embora com forte

grau de degradação e perda de vigor, por influência

da Refinaria Duque de Caxias. Na Baía de Sepetiba

encontram-se os principais remanescentes de

manguezais da região e um dos principais do estado.

Nessa área têm importância os manguezais da Reserva

Biológica e Arqueológica de Guaratiba, administrada

pelo Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro

(IEF-RJ), além de importantes áreas em Sepetiba e

Itacuruçá. Podem-se apontar, ainda, alguns

remanescentes de mangue na Lagoa da Tijuca, onde

foi descrita uma floresta com alto desenvolvimento

estrutural para os padrões de sistemas lagunares do

sudeste do Brasil. De forma geral, todas as florestas de

mangue da Região Metropolitana encontram-se

submetidas a forte pressão urbana, inclusive aquelas

inseridas em UCs. No caso específico da Baía de

Guanabara, cabe apontar a alta pressão exercida pela

indústria petroleira na região de Duque de Caxias e a

ameaça a importantes remanescentes na porção leste

da baía, pela instalação do Comperj. Na Baía de

Sepetiba, além da grande pressão causada pela

expansão urbana no sentido oeste do núcleo metro-

politano — que já ameaça a integridade dos manguezais

da região de Guaratiba —, são preocupantes a grande

atividade industrial e a futura instalação de novas

indústrias, tais como a CSA e a CSN, levando os recursos

associados aos manguezais a se contaminarem por

metais pesados.

No que se refere ao conhecimento da estrutura

dessas florestas de mangue, os manguezais da Baía

de Guanabara apresentam grande diversidade

estrutural, que decorre basicamente de distúrbios de

origem antrópica que, com diferentes intensidades e

periodicidades, agem de forma espacialmente variada,

caracterizando um mosaico estrutural. Por outro lado,

em manguezais mais conservados da Baía de Sepetiba,

como na região de Guaratiba, também se observa uma

floresta de mangue com características de mosaico,

determinadas pela combinação de fortes gradientes

ambientais e alta dinâmica geomorfológica.

Os manguezais da Região Metropolitana do Rio de

Janeiro ainda guardam uma característica peculiar. Há

nela grande ocorrência de planícies hipersalinas

associadas a florestas de mangue, fazendo com que os

manguezais dessa região possam, em linhas gerais, ser

categorizados segundo duas feições principais: floresta e

planície hipersalina. As planícies hipersalinas ocorrem

associadas a manguezais no Atlântico, desde a região do

Caribe, sendo seu limite latitudinal o Estado do Rio de

Janeiro. (Embora exista relato de uma pequena área

hipersalina na Ilha de Santa Catarina, estudos recentes

constataram que seu caráter hipersalino não é

permanente.)

A Região Urbano-Industrial é, no estado, a que

apresenta o maior número de UCs municipais (111),

totalizando 62 439 ha. As UCs federais e estaduais são

20, incluindo 11 de Uso Sustentável e nove de Proteção

Integral, perfazendo uma área de aproximadamente

140 000 ha. Complementando esse quadro, existem oito

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), que

totalizam cerca de 175 ha. Em conjunto, essas UCs

protegem cerca de 30% das formações pioneiras da região.
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Dentre as UCs de uso sustentável, a APA da Bacia

do Rio Macacu necessita de revisão de limites,

implantação de plano de manejo e criação de Conselho

Gestor, demandando um trabalho de recuperação de

matas ciliares e renaturalização de rios. O Corredor

Sambê–Santa Fé carece de legalização e de

implementação integral. A APA Guapimirim requer

revisão de seu plano de manejo e a APA Guapi-

guapiaçu necessita ser implantada na íntegra. A APA

Gericinó–Mendanha possui plano de manejo de boa

qualidade, embora não implantado, e requer também

a criação do conselho. A Floresta Nacional Mário Xavier

não dispõe de plano de manejo nem de Conselho

Gestor, necessitando de programa de recuperação. A

APA do Guandu ainda não possui plano de manejo e

nem Conselho Gestor. Por outro lado, a APA Petrópolis

dispõe de ambos.

Quanto às UCs de Proteção Integral, a Estação

Ecológica da Guanabara, o Parque Arqueológico de

Itaboraí e o Parque Barbosão não possuem plano de

manejo e Conselho Gestor, sendo que este último sequer

tem órgão gestor definido. O Parque Estadual da Pedra

Branca, o Parque Estadual da Serra da Tiririca, o Parque

Estadual dos Três Picos e a Reserva Biológica e

Arqueológica de Guaratiba não possuem plano de manejo.

O do Parque Estadual da Tijuca, por sua vez, encontra-se

em revisão, mas o conselho está implantado. A Reserva

Biológica do Tinguá apresenta sérias deficiências em

termos de fiscalização e administração. O Parque Nacional

da Serra dos Órgãos já conta com plano inteiramente

implementado. A Estação Ecológica Estadual do Paraíso

não possui Conselho Consultivo.

As UCs municipais não dispõem de planos de

manejo ou estes apresentam deficiências, a exemplo

dos Parques Estaduais da Chacrinha e do Grajaú,

atualmente sob tutela municipal.

Muitas das UCs da Região Urbano-Industrial estão

atualmente organizadas no Mosaico da Mata Atlântica

Central Fluminense. Entretanto, as UCs de Uso Sustentável,

de forma geral, carecem de concreta implementação para

se tornarem efetivas em seu propósito.

Por ser esta uma região fortemente urbanizada,

algumas ameaças se mostram mais intensas que em

outras regiões do estado. Isso inclui o trânsito de veículos

e o transporte de cargas tóxicas; a industrialização e a

atividade petrolífera; a ocupação irregular e a especulação

imobiliária; a falta de saneamento e a coleta de lixo precária;

a retirada de espécies nativas para comercialização e a

presença de espécies exóticas, como os sagüis Callithrix

jacchus e C. penicillata, o caramujo africano Achatina fulica,

a jaqueira (Artocarpus heterophyllus), animais domésticos,

o mico-leão-da-cara-dourada (Leontopithecus crysomelas)

no Parque Darcy Ribeiro e Parque Estadual da Tiririca e o

bagre-africano (Clarias sp.).

Quanto à governança, os municípios apresentam

índices majoritariamente satisfatórios. As exceções são

Japeri, Seropédica e Rio Bonito, com índices razoáveis,

e Niterói, Guapimirim e Duque de Caxias, com índices

plenos.

Não foram encontradas informações sobre nove

dos 20 municípios da região. Os maiores índices de

ações socioambientais encontram-se nesta região,

particularmente nos municípios do Rio de Janeiro, de

Guapimirim e de Niterói, com índices plenos, e em

Cachoeiras de Macacu, com índice razoável.

É importante notar que a participação da sociedade

nesses municípios não se dá predominantemente através

de instâncias decisórias. A presença de universidades e

de instituições de pesquisa, assim como de ONGs com

robustez técnica e forte articulação com a academia,

favorece a participação da sociedade e a realização de

grande número de estudos e projetos.

A região apresenta também quatro comunidades

tradicionais, que são os quilombos de Maria Conga,

Família Pinto–Sapucã, Ilha do Governador e Pedra do

Sal. Dessas comunidades, apenas o Quilombo de Maria

Conga, em Magé, pode representar uma oportunidade

de conservação, ainda que existam controvérsias sobre

sua legitimidade.



334

ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CAPÍTULO 26

REFERÊNCIAS

ALVES, M.A.S.; PIMM, S.L.; STORNI, A.; RAPOSO, M.A.; BROOKE, M. de
L.; HARRIS, G.; FOSTER, A.; JENKINS, C.N. Mapping and exploring
the distribution of the vulnerable grey-winged cotinga Tijuca
condita. Oryx (Journal of Fauna and Flora International), v.
42, p. 562-566, 2008.

IUCN – INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE
AND NATURAL RESOURCES. 2008 IUCN Red List of
Threatened Species .  2008. Disponível em: <http://
www.iucnredlist.org>. Acesso em: 21 jan. 2009.

MACHADO, A.B.M.; DRUMMOND, G.M.; PAGLIA, A.P. (Eds.). Livro
vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção..... Brasília:
Ministério do Meio Ambiente; Belo Horizonte: Fundação
Biodiversitas, 2005. Série Biodiversidade, 19, v. 2.

ROCHA, C.F.D. ; VAN SLUYS, M.; PUORTO, G.; FERNANDES, R.; BARROS
FILHO, J.D.; SILVA, R.R.E.; NÉO, F.A.; MELGAREJO, A. Répteis. In:
BERGALLO, H.G.; ROCHA, C.F.D.; ALVES, M.A.S.; VAN SLUYS, M.
(Orgs.). A fauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro. EdUERJ, 2000. v. 1, 79-87.



ANEXO 26.1. REGIÃO URBANO-INDUSTRIAL 

 

Estratégias e ações para a conservação da biodiversidade na Região Urbano-Industrial. 
 

Alvo prioritário Características Pressão Estratégias Ações 

Fortalecimento do Sistema 

Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) 

Criar APA na região do corredor, promovendo a criação de Refúgio 

de Vida Silvestre nos fragmentos mais expressivos. 

Estimular a criação de RPPNs. 

Gestão da paisagem Elaborar plano de gestão integrada do uso do solo e recursos 

naturais envolvendo o Consórcio Intermunicipal do Leste da 

Guanabara, o Comitê de Bacia e o Conselho do Mosaico. 

Ampliação do conhecimento 

existente sobre os aspectos 

socioeconômicos, culturais e 

ambientais e monitoramento 

de seus processos 

Incentivar estudos detalhados de flora e fauna visando 

fundamentar o plano de gestão. 

Envolvimento e fortalecimento 

da sociedade civil e 

governança local 

Promover o envolvimento das comunidades existentes no plano de 

gestão. 

Conservação dos recursos 

naturais do corredor Serra do 

Sambê–Santa Fé: Cachoeira de 

Macacu, Rio Bonito, Tanguá, 

Itaboraí 

A área permite elaboração de corredor ecológico 

transversal ligando diferentes formações vegetais. 

Potencial para servir de conexão com a Serra do 

Mato Grosso. 

Importante manancial hídrico que abastece parte 

da Região Urbano-Industrial. 

Lacunas de informações sobre flora e fauna. 

Crescimento urbano causando 

grande pressão antrópica 

Educação, capacitação e 

aumento da percepção 

ambiental 

Promover campanhas educativas para orientar a população sobre 

a presença e importância de UCs próximas à área urbana. 

Desenvolver políticas públicas para melhoria da formação de corpo 

técnico na área ambiental. 

Fortalecimento do SNUC 

 

Criar mosaico com Parque Nacional da Tijuca, Parque Estadual da 

Pedra Branca, Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba, APA 

de Grumari e Parque Municipal da Prainha. 

Formar Conselho Consultivo do mosaico. 

Elaborar e implementar planos de manejo segundo os princípios 

do mosaico. 

Elaborar e implementar planos de manejo e fortalecer os 

Conselhos Gestores das UCs estaduais e municipais. 

Coibir novas ocupações humanas irregulares nas UCs. 

Coibir a caça ilegal e o extrativismo nas UCs. 

Controlar e erradicar espécies exóticas invasoras. 

Ampliação do conhecimento 

existente sobre os aspectos 

socioeconômicos, culturais e 

ambientais e monitoramento 

de seus processos 

Incentivo a programas de pesquisa no âmbito do mosaico. 

Conservação dos recursos 

naturais da região do Parque 

Nacional da Tijuca, Parque 

Estadual da Pedra Branca, 

Reserva Biológica e Arqueológica 

de Guaratiba, APA de Grumari, 

Parque Municipal da Prainha, 

APA de Marapendi 

UCs necessitando de conectividade por meio de 

corredores ecológicos. 

Engloba os maiores parques urbanos do mundo. 

Principais remanescentes de florestas, restingas e 

manguezais. 

Fornecimento de importantes serviços ecológicos, 

como água, contenção de encostas, amenização 

da temperatura e melhoria da qualidade do ar. 

UCs têm vocação para formação de mosaico, de 

forma a garantir a manutenção das funções da 

paisagem e o fluxo gênico, incluindo sistemas 

terrestres, fluviais e costeiro-marinhos. 

Grande importância histórica e arqueológica: 

presença de sambaquis e patrimônios histórico-

culturais. 

Engajamento das universidades e instituições de 

pesquisa. 

 

Presença de espécies ameaçadas. 

Pressão urbana devida à alta 

densidade populacional no entorno, 

com ocupação desordenada de 

Áreas de Preservação Permanente 

(APPs). 

Favelização e grilagem. 

Pressão imobiliária. 

Caça e atividade extrativista 

clandestina. 

Remoção da vegetação para plantio 

de banana. 

Presença de espécies exóticas 

invasoras (jaca, sagüis e outras). 

Gestão de paisagem Promover a conexão entre o Parque Estadual da Pedra Branca e a 

Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba. 
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Promover a conexão entre o Parque Estadual da Pedra Branca e o 

Parque Nacional da Tijuca. 

Regularizar a ocupação urbana no entorno das UCs. 

Implementar medidas compensatórias (antenas de comunicação e 

linhas de transmissão) voltadas à conservação. 

Fiscalização Coibir o lançamento de esgotos e resíduos em geral nos recursos 

hídricos. 

UCs municipais e estaduais sem plano de 

manejo. 

Conselhos Gestores inexistentes ou pouco 

representativos.. 

Educação, capacitação e 

aumento da percepção 

ambiental 

Promover campanhas educativas para orientar a população sobre 

a presença e importância de UCs nas proximidades da área 

urbana. 

Desenvolver políticas públicas para melhoria da formação de corpo 

técnico na área ambiental. 

Fortalecimento do SNUC Apoiar as ações propostas pelo Mosaico Central Fluminense. 

Elaborar e implementar o plano de manejo das UCs pertinentes. 

Regularizar a situação fundiária das UCs pertinentes. 

Dar subsídios e apoio às UCs municipais e RPPNs. 

Fortalecer os Conselhos Gestores das UCs estaduais e municipais. 

Combater a caça, o extrativismo e as invasões. 

Reforçar a segurança para pesquisadores e visitantes na Reserva 

Biológica Serra do Tinguá. 

Gestão de paisagem Controlar e erradicar espécies exóticas invasoras. 

Adequar as rodovias às UCs. 

Impedir novas invasões, realizar o cadastro das existentes e 

monitorar as áreas invadidas e suscetíveis a invasão e grilagem. 

Desenvolver e implantar plano de prevenção e controle de 

incêndios florestais. 

Criar estratégia de conexão de áreas protegidas de maneira a 

ampliar a proteção de espécies endêmicas e ameaçadas e dos 

remanescentes. 

Ampliação do conhecimento 

existente sobre os aspectos 

socioeconômicos, culturais e 

ambientais e monitoramento 

de seus processos 

Incentivar programas de pesquisa no âmbito do mosaico, visando 

sobretudo o monitoramento dos processos envolvidos na conexão 

das diversas UCs. 

Envolvimento e fortalecimento 

da sociedade civil e 

governança local  

Promover maior envolvimento das comunidades existentes na área 

de influência do mosaico. 

Fortalecimento do Mosaico da 

Mata Atlântica Central 

Fluminense: Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos, Estação 

Ecológica da Guanabara, APA 

Guapimirim, Reserva Biológica do 

Tinguá, APA Bacia dos Frades, 

APA Floresta do Jacarandá, APA 

Bacia do Rio Macacu, APA de 

Macaé de Cima, Estação 

Ecológica Paraíso, Parque 

Estadual dos Três Picos, APA 

Guapiaçu, Parque Natural 

Municipal da Taquara, RPPN 

Centro de Ecologia e Cidadania 

de Tinguá, RPPN El Nagual, RPPN 

Querência, RPPN Graziela Maciel 

Barroso 

UCs federais, estaduais e municipais. 

Propicia a conexão entre importantes 

remanescentes florestais. 

Mosaico propiciará conexão com o Mosaico da 

Bocaina e da Mantiqueira. 

UCs municipais e estaduais sem plano de 

manejo. 

Conselhos Gestores inexistentes ou pouco 

representativos. 

Sítios históricos e pré-históricos em Itaboraí. 

Espécies endêmicas com distribuição restrita ao 

Estado do Rio de Janeiro. 

Falta de segurança pessoal na Reserva Biológica 

Serra do Tinguá. 

Remanescentes ao sul da Reserva Biológica Serra 

do Tinguá localizam-se em bacias de solos muito 

vulneráveis. 

Pressão urbana. 

Pressão por atividades agropecuárias. 

Caça e atividade extrativista 

clandestinas. 

Grandes empreendimentos 

(Comperj). 

Presença de espécies exóticas 

invasoras. 

UCs cortadas por rodovias. 

Ocorrência de incêndios florestais. 

Reserva Biológica Serra do Tinguá: 

grande mortandade da fauna 

aquática nos meses de inverno, por 

manejo inadequado na captação de 

água dos rios São Pedro, Santo 

Antônio e do Ouro. 

Reserva Biológica Serra do Tinguá: 

risco ambiental pela proximidade 

com a Refinaria Duque de Caxias. 

Melhoria da qualidade de vida 

e/ou geração de renda 

Melhoria do sistema de captação de águas. 
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ANEXO 26.1. REGIÃO URBANO-INDUSTRIAL 

 

Educação, capacitação e 

aumento da percepção 

ambiental 

Promover campanhas educativas para orientar a população sobre 

a presença e importância de UCs nas proximidades da área 

urbana. 

Desenvolver políticas públicas para melhoria da formação de corpo 

técnico na área ambiental. 

Fortalecimento do SNUC Definir os limites do parque. 

Elaborar e implementar plano de manejo. 

Controlar invasões humanas. 

Reforçar a segurança. 

Gestão da paisagem Promover a conexão entre a Reserva Ecológica Municipal Darcy 

Ribeiro, a Serra do Mato Grosso e a Serra da Tiririca. 

Proteção aos remanescentes da 

Serra da Tiririca, Reserva 

Ecológica Municipal Darcy 

Ribeiro e Serra do Mato Grosso 

Remanescente importante, contendo espécies em 

extinção (pau-brasil). 

Potencial de conexão, a oeste, com a Reserva 

Ecológica Municipal Darcy Ribeiro (Município de 

Niterói). 

Potencial implantação de um corredor unindo a 

Serra da Tiririca à Serra do Mato Grosso (Maricá). 

Expansão urbana nas duas vertentes 

Educação, capacitação e 

aumento da percepção 

ambiental 

Promover campanhas educativas para orientar a população sobre 

a presença e importância de UCs nas proximidades da área 

urbana. 

Desenvolver políticas públicas para melhoria da formação de corpo 

técnico na área ambiental. 

Fortalecimento do SNUC Agilizar a implantação efetiva do plano de manejo. 

Reforçar a segurança. 

Criar brigada de incêndio. 

Regularizar a ocupação urbana na área e em seu entorno. 

Fiscalização Coibir o lançamento de esgotos e resíduos em geral nos recursos 

hídricos. 

Coibir caça e captura da fauna e flora. 

Implantação da APA Gericinó–

Mendanha 

Importante área de lazer para a comunidade. 

Há plano de manejo em implementação. 

Importante manancial de água. 

Presença de pedreiras. 

Ocupação irregular. 

Uso indiscriminado de agrotóxicos 

por pequenos agricultores do 

entorno. 

Caça predatória. 

Captura de aves para comércio ilegal. 

Queimadas por agricultores e balões. Educação, capacitação e 

aumento da percepção 

ambiental 

Orientar e conscientizar os produtores sobre o uso adequado de 

defensivos agrícolas e descarte de embalagens. 

Incentivar os produtores à utilização do sistema de produção 

orgânica. 
 

 

 337



338



339

CAPÍTULO 27 REGIÃO TURÍSTICA DA COSTA VERDE

Monique Van Sluys

Sonia Barbosa dos Santos

Rosana Mazzoni

Silvana Carvalho Thiengo

Rozely Ferreira dos Santos

Joel Christopher Creed

Enrico Marone

Andréa Franco de Oliveira

Marta de Azevedo Irving

Ana Carolina Corrêa de Sá Távora Maia

Rodrigo Tavares da Rocha

CAPÍTULO 27

REGIÃO TURÍSTICA DA COSTA VERDE 2727272727

Municípios integrantes: Angra dos Reis,

Mangaratiba e Parati.

A Região Turística da Costa Verde tem histo-

ricamente desempenhado um importante papel no

desenvolvimento regional, tanto pelo deslocamento

em direção a São Paulo e Minas Gerais, realizado

em trilhas indígenas rumo ao Rio Paraíba do Sul,

no interior, quanto pela movimentação portuária, já

que pelos portos transitavam as mercadorias

provenientes ou destinadas ao interior. Na fase

seguinte, a região vivenciou os ciclos da cana e da

pecuária, mas posteriormente, já no início do século

XX, encontrava-se em total abandono. Somente na

época da Segunda Guerra Mundial despontariam

na região novos sinais de crescimento econômico,

com a atividade estratégica de extração de areia

monazítica. No entanto, a abertura de novos

caminhos ligando a capital (Rio de Janeiro) a Minas

Gerais e o declínio da atividade portuária e dos

grandes ciclos concorreram para manter considerável

porção de seu território isolado, o que possibilitou a

preservação de grande parte dos remanescentes

florestais, sobretudo em Parati e em Angra dos Reis.

A mata situada entre Parati e o litoral de São Paulo,

em grande parte intacta desde o descobrimento do

Brasil, só veio a ser explorada para comércio de

madeira com a chegada da Rodovia Rio–Santos.

Mais recentemente, entretanto, a abertura dessa via

e as novas atividades econômicas ligadas aos setores

naval, de petróleo, de energia e de turismo-veraneio

aprimoraram o acesso à região. Como resultado, o

incremento populacional passou a constituir fator

crescente de pressão sobre a base de recursos

naturais renováveis. Cabe também lembrar a

presença de usinas nucleares, com elevado potencial

de contaminação, as quais têm exercido importante

influência nos níveis de desenvolvimento da região.

Sob a ótica da biodiversidade, no entanto, a

região possui altos estoques de áreas florestadas

a conservar. Todos os municípios apresentam taxas

de migração positivas. O PIB positivo determina a

situação de alta vulnerabilidade dos municípios

de Angra dos Reis e Mangaratiba, enquanto Parati,

com PIB negativo, apresenta condição de média

vulnerabilidade.

339

VAN SLUYS, M.; SANTOS, S.B.; MAZZONI, R.; THIENGO, S.C.; SANTOS, R.F.; CREED, J.C.; MARONE, E.; OLIVEIRA, A.F.; IRVING, M.A.; MAIA, A.C.C.S.T. & ROCHA, R.T.      Região Turística da Costa Verde.     In: BERGALLO,
H.G.; FIDALGO, E.C.C.; ROCHA, C.F.D.; UZÊDA, M.C.; COSTA, M.B.; ALVES, M.A.S.; VAN SLUYS, M.; SANTOS, M.A.; COSTA, T.C.C. & COZZOLINO, A.C.R. (Eds.). Estratégias e ações para a conservEstratégias e ações para a conservEstratégias e ações para a conservEstratégias e ações para a conservEstratégias e ações para a conservaçãoaçãoaçãoaçãoação
da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiroda biodiversidade no Estado do Rio de Janeiroda biodiversidade no Estado do Rio de Janeiroda biodiversidade no Estado do Rio de Janeiroda biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto Biomas, 2009. Cap. 27, p. 339-344.



340

ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CAPÍTULO 27

A região exibe grande uniformidade em sua

fitofisionomia e geomorfologia. Predomina a Floresta

Ombrófila Densa sobre as Escarpas e Reversos da Serra

do Mar. Embora a vulnerabilidade ambiental das terras

seja elevada, a região encontra-se bem preservada e

protegida por Unidades de Conservação (UCs). Fragmentos

de Floresta Ombrófila Densa de maior importância (índice

> 1000) não-inclusos em UCs ocorrem no Município de

Angra dos Reis, interligando o Parque Nacional da Serra

da Bocaina à Área de Proteção Ambiental (APA) de

Mangaratiba.

Na Região da Costa Verde predominam as classes

de terra de alta a extrema vulnerabilidade ambiental,

principalmente no município de Parati. As áreas com

vulnerabilidade moderada ocorrem geralmente nas áreas

baixas, com concentração urbana, e na Ilha Grande (Figura

27.1).

As áreas de solos frágeis situam-se nas proximidades

do litoral, com Neossolos Flúvicos, Espodossolos

Humilúvicos e Planossolos. Os Cambissolos, distribuídos

Figura 27.1:
Fragmentos florestais, vulnerabilidade das terras e Unidades de Conservação na Região
Turística da Costa Verde, Estado do Rio de Janeiro.

por toda a região, são recomendados pelo Zoneamento

Agroecológico como áreas para recuperação.

No plano da biodiversidade, a região apresenta

elevada concentração de espécies endêmicas de anfíbios.

Em Mangaratiba, na Reserva Ecológica Rio das Pedras,

ocorrem mais de 15 espécies endêmicas e na restinga da

Marambaia ocorrem as espécies endêmicas de restingas

do Estado do Rio de Janeiro Leptodactylus marambaiae

(endêmica da Marambaia) e Xenohyla truncata (espécie

dispersora de sementes, vive associada a bromélias em

restingas bem preservadas). Na Ilha Grande, Município

de Angra dos Reis, ocorrem várias espécies endêmicas,

entre elas Hylodes fredi (endêmica da Ilha Grande, espécie

diurna, associada a córregos com água limpa,

apresentando comportamento de comunicação visual com

as patas) e Brachycephalus didactylus (também chamado

sapo-pulga, por ser o menor vertebrado tetrápodo

conhecido, tendo em média 10 mm). Esta última espécie

ocorre no folhiço do chão da mata em florestas pouco

perturbadas e é endêmica do Estado do Rio de Janeiro.
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Além das espécies mencionadas acima, Zachaenus

parvulus, Leptodactylus marmoratus (ambas endêmicas,

de folhiço, ocorrendo em florestas pouco perturbadas, e

cujos girinos se desenvolvem em câmaras no solo) e

Proceratophrys appendiculata (espécie de médio-grande

porte, que vive no folhiço e cujos girinos se desenvolvem

em córregos com água limpa) também ocorrem na Ilha

Grande. Especial atenção deve ser dada às áreas em que

são encontradas essas espécies endêmicas.

O conhecimento sobre répteis da Região Turística da

Costa Verde refere-se principalmente à região da Ilha

Grande, graças aos estudos realizados pelo Centro de

Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável

(CEADS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

(UERJ). Embora a região tenha uma das maiores coberturas

vegetais remanescentes do estado, suas florestas são pouco

estudadas em termos desses vertebrados, sendo

necessários esforços para a realização de estudos nessas

áreas. Na Ilha Grande, as informações disponíveis apontam

para a ocorrência de pelo menos 25 espécies de répteis,

na maioria endêmicas do Bioma da Mata Atlântica. Nas

regiões da Serra da Bocaina e de Parati destaca-se também

a ocorrência da serpente viperídea Bothrops fonsecai,

espécie conhecida em apenas três localidades. No setor

marinho há registro da ocorrência de quatro espécies de

tartarugas marinhas ameaçadas de extinção nas listas

nacional, estadual e global (IUCN): Chelonia mydas, Caretta

caretta, Dermochelys coriacea e Eretmochelys imbricata.

Esta região, juntamente com a Região Urbano-

Industrial, possui o maior número de espécies endêmicas

e ameaçadas de extinção de aves. Apresenta o maior

número de espécies endêmicas de Mata Atlântica

registradas no estado (135), sendo a Serra da Bocaina

sua área mais representativa. A região de Mata Atlântica

de baixada, embora com lacunas de conhecimento, inclui

a espécie Formicivora erythronotos, endêmica do estado e

ameaçada de extinção. Apesar de sua baixa riqueza de

espécies endêmicas e ameaçadas, a Ilha Grande se

destaca pela presença de espécies ameaçadas de extinção

em nível global, tais como Amazona rhodocorytha,

Myrmotherula unicolor, Lipaugus lanioides, Leucopternes

lacernulata e Pyroderus scutatus. No entanto, o extrativismo

praticado na região, particularmente do palmito, provoca

decréscimo de populações de frugívoros de grande porte,

tais como Pipile jacutinga.

O conhecimento de mamíferos da região está

fortemente concentrado na Ilha Grande, embora tenham

sido realizadas coletas em todos os municípios, mesmo

que de forma eventual. As espécies endêmicas e

ameaçadas encontradas na região são o mono-carvoeiro

(Brachyteles arachnoides), o sagüi-da-serra-escuro

(Callithrix aurita), o morceguinho-beija-flor (Lonchophylla

bokermanni) e o roedor Phaenomys ferrugineus. Este último

tem distribuição bastante restrita nos estados do Rio de

Janeiro e São Paulo. Espécies ameaçadas, como o cateto

(Pecari tajacu) e o gato-do-mato-pequeno (Leopardus

tigrinus) são também registradas na região.

Sobre os invertebrados dispõe-se de conhecimento

ainda muito restrito, inexistindo listas de fauna. Destacamos

a ocorrência da formiga Trachymyrmex atlanticus na

Restinga da Marambaia, espécie endêmica das áreas

baixas de Mata Atlântica desde o Rio de Janeiro até o sul

da Bahia. Entre os moluscos terrestres o aruá-do-mato

(Megalobulimus sp.) é raro na Ilha Grande: espécies do

gênero estão incluídas na lista de fauna ameaçada do

Estado do Rio de Janeiro, devido a fatores como perda de

hábitat, coleta para uso em artesanato e em rituais

religiosos de umbanda e candomblé, e também como

material para aulas práticas de zoologia (Otero et al., 2000).

O grande tamanho, a beleza da concha e o endemismo

desse molusco, exclusivamente neotropical, indicam que

pode atuar como espécie guarda-chuva.

O conhecimento sobre a ocorrência de bromélias

nesta região concentra-se ao longo da costa. Nessas áreas

podemos encontrar espécies endêmicas e com alto grau

de ameaça em decorrência de sua distribuição restrita,

tais como Dycksia pseudococcinea , Nidularium

mangaratibense, Canistropsis elata, Vriesea atococcinea e

Vriesea pastuchoffiana. Algumas espécies de musgos

ameaçadas de extinção, na categoria ‘Vulnerável’, são

conhecidas da região, como Neesioscyphus homophyllus,

Marchantia breviloba e Homaliodendron piniforme. Várias

espécies de leguminosas endêmicas da Mata Atlântica

são também conhecidas da região, como Myrocarpus

frondosus , Andira anthelmia , Zollernia glabra e

Centrolobium robustum. Machaerium obovatum, além de
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endêmica da Mata Atlântica, é também endêmica do

Estado do Rio de Janeiro. O jacarandá-cabuína (Dalbergia

nigra), além de endêmico da Mata Atlântica, consta na

lista de espécies ameaçadas como ‘Vulnerável’.

A Região Turística da Costa Verde possui diversas

UCs de Proteção Integral e de Uso Sustentável que incluem

Floresta Ombrófila Densa e Mista, restinga, mangue e áreas

marinhas. As UCs situam-se em áreas estratégicas para a

ampliação da conexão entre fragmentos florestais, mas

são ainda inúmeras as demandas para que possam ser

efetivamente implementadas.

Nas UCs federais, as adequações dos planos de

manejo, da infra-estrutura e dos recursos humanos

constituem quesitos centrais para a gestão. As UCs

estaduais e municipais se encontram em etapa ainda

menos avançada, em sua maioria não contando com

plano de manejo ou conselho gestor. Por exemplo, a APA

Municipal da Enseada de Parati Mirim está localizada em

ponto estratégico do ponto de vista de conexão florestal,

mas não possui plano de manejo, recursos humanos ou

infra-estrutura para as demandas de gestão. Outro exemplo

é a Reserva Ecológica da Juatinga, administrada pelo

Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro (IEF-RJ),

que se encontra inserida na APA Federal do Cairuçu. A

Reserva Ecológica da Juatinga está sob processo de

recategorização para integrar o Sistema Nacional de

Unidades de Conservação (SNUC) (Lei Federal 9 985/2000).

Uma das principais ameaças às UCs desta região

é a presença de espécies exóticas (por exemplo, os

sagüis Calithrix jacchus e C. penicillata, o caramujo

africano Achatina fulica , a jaqueira Artocarpus

heterophyllus, o coral Tubastraea spp. e animais

domésticos tais como cães e gatos), bem como a soltura

indevida de espécies silvestres em locais inadequados

ou sem prévio estudo, com graves decorrências. A caça,

a extração irregular de palmito, a pesca predatória, o

turismo sem planejamento adequado e a ocupação

irregular decorrente da crescente especulação

imobiliária predatória também são ameaças à região.

O zoneamento das UCs federais tem se mostrado

pouco adequado ao modo de vida das comunidades

tradicionais da região. As UCs estaduais não possuem

plano de manejo e, conseqüentemente, não dispõem de

zoneamento. É fundamental a integração entre UCs e

comunidades tradicionais na elaboração de seus planos

de manejo.

O índice de governança é razoável em Mangaratiba

e satisfatório em Parati e Angra dos Reis. O índice de

Mangaratiba destoa dos demais pelo fato de que o

município não conta com Agenda 21 e não possui

Conselho Municipal de Meio Ambiente.

O poder público municipal, em geral, envolve-se em

estratégias de conservação, à exceção do Município de

Mangaratiba.

A sobreposição de interesses econômicos de atores

externos em relação a interesses econômicos e

socioambientais locais constitui também um problema

grave para a conservação da biodiversidade regional. As

ações socioambientais na região são insatisfatórias e os

projetos em desenvolvimento não abordam de maneira

integrada os aspectos voltados à conservação e às deman-

das dos modos de vida das comunidades tradicionais.

As três comunidades indígenas existentes no Estado

do Rio de Janeiro (Parati Mirim, Araponga e Bracuí) se

localizam na Região Turística da Costa Verde. Assim como

as comunidades quilombolas (quatro) e caiçaras, habitam

áreas localizadas em regiões-chave para a ampliação da

conexão de fragmentos florestais. O envolvimento dessas

comunidades tradicionais é essencial para as estratégias

de conservação da biodiversidade regional. Algumas das

UCs criadas na região (APA de Cairuçu e Parque Nacional

da Serra da Bocaina) abrigam comunidades indígenas

guaranis que, tendo se instalado na região na segunda

metade do século XX, utilizam a floresta para sua

sobrevivência.

As comunidades quilombolas de Campinho da

Independência e Santa Rita do Bracuí destacam-se por

desenvolver sistemas agroflorestais, podendo constituir

referências para o início de uma abordagem participativa

com as demais comunidades.
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ANEXO 27.1. REGIÃO TURÍSTICA DA COSTA VERDE 

 

Estratégias e ações para a conservação da biodiversidade na Região Turística da Costa Verde. 
 

Alvo prioritário Características Pressão Estratégias Ações 

Fortalecimento do SNUC  Ampliar o nível de implementação de UCs. 

Dar prioridade à criação/aumento/adequação de UCs englobando ecossistemas 
costeiros/marinhos e terrestres, levando em consideração a conectividade entre os 
ambientes, na região costeira de Parati e na face oceânica da Ilha Grande, prevendo 
um corredor marinho na região. 

Fortalecer a gestão integrada das UCs existentes, amparando iniciativas que visem o 
fortalecimento do mosaico da Bocaina.  

Fomentar a criação de uma rede de Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPNs). 

Promover a construção e implementação de novos modelos de gestão compartilhada 
para as UCs. 

Promover a gestão em mosaico das UCs, visando potencializar as ações de 
fiscalização através do intercâmbio do apoio logístico operacional e de pessoal entre 
as UCs. 

Fiscalização Efetivar urgentemente a atuação da Coordenação Integrada de Controle dos Crimes 
Ambientais (CICCA).  

Aumentar o efetivo policial (rodoviário e florestal) na região. 

Estimular a identificação e o mapeamento dos percursos de contrabandistas dos 
produtos e subprodutos florestais extraídos. 

Estimular a criação e a implantação de Centro de Triagem de fauna apreendida e 
estabelecer estratégias de destinação da fauna apreendida. 

Gestão da paisagem Integrar e atualizar os instrumentos de gestão: Estimular a Secretaria Estadual do 
Ambiente a compatibilizar hierarquicamente os instrumentos de gestão do território 
(unificação de planos de bacia, planos diretores de municípios, Agenda 21, planos de 
manejo de UCs, Gerenciamento Costeiro, Projeto Orla) de modo a eliminar os conflitos 
existentes. Adicionalmente, estimular a formação de consórcios intermunicipais para 
uma gestão integrada. 

Estimular o planejamento do uso da terra, de modo a aumentar a permeabilidade da 
paisagem nos municípios. 

Promover a adequação ambiental da propriedade: Estimular o cumprimento dos 
regulamentos legais que resultem na criação de corredores, na recuperação de matas 
ciliares e na averbação da Reserva Legal (RL de Condomínio, RL de Compensação e 
cota de Reserva Florestal).  

Criar e implementar o Comitê de Bacias Hidrográficas da região. 

Remanescentes florestais Remanescentes florestais 
relativamente contínuos. 

Governança 
predominantemente satisfatória. 

PIB alto, migração alta. 

Ocorrência de espécies 
endêmicas e ameaçadas, em 
vários grupos. 

Informações incompletas sobre 
vários grupos da fauna e flora. 

Presença de comunidades 
tradicionais (quilombolas, 
indígenas e caiçaras). 

Nenhum dos projetos 
desenvolvidos na região 
associa proteção da natureza e 
comunidades tradicionais. 

Espécies exóticas 
invasoras. 

Urbanização 
desordenada 
(favelização). 

Turismo crescente e 
desordenado. 

Atividade extrativista 
predatória. 

Projeto de 
asfaltamento da 
Estrada Cunha–Parati. 

Conflitos entre as 
comunidades 
tradicionais e as 
propostas de 
zoneamento das UCs. 

Atividades portuárias 
em crescimento. 

Infra-estrutura de 
saneamento precária. 

Retirada da mata para 
plantação de banana. 

Proposta de construção 
de nova usina nuclear. 

Atividades pesqueiras. 

Envolvimento e fortalecimento da 
sociedade civil e governança 
local 

Estimular a integração de grupos da sociedade civil ligados ao tema ambiental, 
firmando acordos de cooperação e convênios entre agências e executores tais como o 
meio acadêmico, ONGs e empresas.  

Capacitar tecnicamente a sociedade civil local e as prefeituras à proposição e 
execução de projetos socioambientais. 

Incentivar investimentos de empresas privadas em projetos de conservação da 
biodiversidade com base em responsabilidade social e ambiental. 
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Ampliação do conhecimento 
existente sobre aspectos 
socioeconômicos, culturais e 
ambientais e monitoramento de 
seus processos 

Promover monitoramento do uso e cobertura da terra em escala adequada.  

Promover inventários de fauna, flora e demais recursos naturais. 

Promover estudos integrados que sejam chaves para a conservação, levando em 
consideração processos ecológicos determinantes para a conectividade entre 
ambientes terrestres e costeiro-marinhos. 

Comunidades tradicionais  Estimular a realização de diagnóstico do conhecimento e das formas de uso 
sustentável dos elementos da natureza utilizados pelas comunidades tradicionais: 
áreas indígenas Guarani do Bracuí (Angra dos Reis), Parati Mirim e Araponga (Parati) 
e áreas quilombolas Campinho da Independência, Patrimônio (Parati), Santa Rita do 
Bracuí (Angra dos Reis) e Ilha da Marambaia (Mangaratiba).  

Construção participativa de estratégias de conservação da biodiversidade para as 
áreas ocupadas por essas comunidades. 

Melhoria da qualidade de vida 
e/ou geração de renda 

Promover a integração das atividades econômicas sustentáveis entre os três 
municípios para gerar uma rede regional de comércio e serviços.  

Buscar mecanismos visando a mitigação dos impactos negativos do esgoto e do lixo 
sobre o ambiente, principalmente quando localizados na proximidade de UCs. 

Incentivar arranjos produtivos locais sustentáveis, tais como cooperativismo, 
associativismo e micro-empresas.  

Envolver a comunidade local no planejamento das várias atividades turísticas da 
região. 

Regularizar, normatizar e fiscalizar o turismo. 

Educação, capacitação e 
aumento da percepção 
ambiental 

Fortalecer políticas públicas de Educação Ambiental. 

Criar programas de comunicação e engajamento comunitário, voltados a iniciativas de 
conservação. 

Desenvolver mecanismos para facilitar o acesso da sociedade civil à informação. 

Gestão da paisagem Elaborar um plano estratégico dos três municípios, indicando os investimentos 
prioritários a serem desenvolvidos com recursos provenientes de medidas 
compensatórias provenientes dos grandes empreendimentos. 

Adequar o sistema rodoviário considerando a fauna, flora e recursos hídricos presentes 
nos segmentos separados por rodovia. 

Ampliação do conhecimento 
existente sobre os aspectos 
socioeconômicos, culturais e 
ambientais e monitoramento de 
seus processos  

Abertura de editais específicos para fomentar estudos sobre espécies exóticas 
marinhas. 

Promover a realização de estudos dos impactos ambientais do conjunto de 
empreendimentos da região com monitoramento das atividades. 

Fiscalização Controlar e fiscalizar o lançamento de água de lastro. 

Controlar a fauna incrustante em embarcações. 

Coibir a pesca na época de defeso. 

Ambientes marinhos costeiros Elevada biodiversidade marinha 
e estuarina. 

Governança 
predominantemente satisfatória. 

Pesca excessiva. 

Tráfego excessivo de 
embarcações. 

Presença de espécies 
exóticas invasoras. 

Gestão da paisagem Adequar e modernizar as técnicas de pesca. 
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