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INTRODUÇÃO 
 

 A APA de Maricá, localizada na costa do município, é formada pela antiga 

fazenda São Bento da Lagoa, a Ponta do Fundão e a Ilha Cardosa, abriga o 

ecossistema de restinga, tabuleiros costeiros, falésias, mata atlântica, a Comunidade 

Pesqueira tradicional de Zacarias presente na área desde o século XVIII, além de 

Sítios Históricos e Arqueológicos.  

 A localidade foi transformada numa Unidade de Conservação em 1984, antes 

da criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O governo do 

Estado, após várias tentativas de implantar um Plano de Manejo nas décadas de 

1990 e 2000, o faz por decreto em dezembro 2007 ferindo completamente as bases 

legais brasileiras, sem a implantação do Conselho Gestor e sem a devida e 

imprescindível audiência pública.   

 A lagoa de Maricá é o principal local de pesca artesanal da comunidade de 

Zacarias, faz parte de um sistema lagunar costeiro composto por quatro lagunas: 

Maricá, Barra, Padre e Guarapina. O seu espelho d’água é protegido por norma 

municipal como Área de Proteção Ambiental e sua faixa marginal pela legislação 

estadual e federal.  

 A APA de Maricá esteve no centro de situações de conflito em vários 

momentos durante as últimas três décadas e no presente. Os diferentes agentes 

envolvidos são: pescadores, proprietários, governo estadual, municipalidade, 

ambientalistas, universidades e moradores.  

 Embora esta área fizesse parte de uma das fazendas mais antigas do 

município e esteja inserida na porção mais intensamente ocupada do território 

fluminense, a faixa costeira neste trecho do litoral chegou ao final do século XX com 

a permanência de vários elementos seculares e milenares: vestígios pré-históricos, 

uma comunidade pesqueira tradicional e o ecossistema ainda presente. Tal situação 

chama a atenção do Estado nas décadas de setenta e oitenta, tanto do órgão 

ambiental do governo do estado, FEEMA, como das universidades. As pesquisas 

científicas ganharam impulso em diferentes áreas na década de oitenta, tornando a 

área numa referência nos estudos sobre a restinga e laguna costeira no Brasil 
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conforme consta na Revista da Acta Botânica Brasileira da Sociedade Botânica do 

Brasil, (A Vegetação de Restinga no Município de Maricá - RJ), tendo como 

levantamento a vegetação de restinga no Município de Maricá, executado no 

período de 1985 a 1988, abrangendo 379 espécies, em continuação a estudos 

anteriores em Barra de Maricá, Rio de Janeiro, Brasil. 

 A contradição central reside nas relações de poder em torno do uso do 

território, os diferentes agentes atuam na implantação dos tipos de uso que 

acreditam serem os mais convenientes para a área. A disputa resulta em diferentes 

momentos de conflito acirrado em virtude das decisões tomadas pelo governo 

estadual nos anos 80.  A área era compreendida pelos técnicos do governo estadual 

– FEEMA, das universidades e da sociedade civil local como um patrimônio 

ambiental, a pressão destes grupos resultou no estabelecimento da Área de 

Proteção Ambiental – APA de Maricá.  

 A intenção era que a UC fosse uma reserva biológica, porem o contexto de 

profunda crise econômica brasileira e do estado do Rio, além da prioridade do 

governo na área educacional, não davam condições para a sua desapropriação. A 

solução veio nas normas do decreto de criação, com restrições semelhantes a um 

Parque. O problema herdado é enorme: a área, que merecia ser protegida 

integralmente pelos seus atributos cientificamente comprovados, não foi classificada 

como uma UC restritiva, nem desapropriada. A UC do tipo APA é extremamente 

permissiva. 

 A permanência da área como APA coloca o seu patrimônio sempre ameaçado 

de degradação e destruição diante de  novos projetos de urbanização para a área. 

Esta situação se acirrou bastante, de 1984 até o período atual, em virtude da criação 

de uma vasta legislação ambiental. Cada vez mais as normas federais e estaduais 

protegem o ambiente costeiro, desta forma, a ocupação urbana na restinga no 

período atual é praticamente inviável pela cobertura que a legislação proporciona em 

seus diferentes temas.  

 Apesar da Unidade de Conservação estar integralmente localizada no 

município de Maricá, sua influência se espraia por todos os demais municípios da 

Baixada Litorânea (Armação dos Búzios, Araruama, Cabo Frio, Iguaba Grande, Rio 
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das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema), totalizando uma população de mais 

de 600 mil habitantes.   

 Os principais beneficiários deste projeto serão as comunidades pesqueiras 

tradicionais, a população Maricaense e todos os atores envolvidos na 

Preservação/conservação das Unidades de Conservação, devido à sua importância 

como patrimônio natural e cultural.  

 Assim, existem suficientes evidências de que sistemas de governança 

compartilhados garantem mais eficiência na preservação da biodiversidade, 

reduzindo sua vulnerabilidade ao acelerado processo de degradação ambiental e 

pressão antrópica.  

  O projeto contribuirá, ainda, gerando estudos sobre mecanismos, incentivos 

e modelos apropriados as unidades de conservação de áreas costeiras. Este 

documento, a partir das considerações anteriores, procura construir um cenário 

viável para a recategorização da APA de Maricá para de uma unidade de 

proteção integral, objetivando regular o uso do solo. 

 

OBJETIVOS 
 

a) Geral: 

� Este projeto tem por objetivo desenvolver um modelo de Recategorização da 

Área de Preservação Ambiental de Maricá, criando uma UC de proteção 

integral. Cita-se, por exemplo, um Parque Natural como um dos elementos de 

uma proposta maior de preservação baseado no acesso e multiuso 

sustentáveis dos recursos, e na definição de co-responsabilidades e 

compartilhamento do poder decisório entre seus múltiplos usuários. Por 

conseguinte, este modelo permitirá sua replicação, mediante adaptação, em 

outras unidades de conservação (UCs) localizadas em regiões costeiras. 

Pois, a Área de Preservação Ambiental possui o seu patrimônio sempre 

ameaçado diante dos projetos de urbanização para a área.  

Ademais, tratar-se-á de Identificar os conflitos e injustiças ambientais gerados 

pelo Plano de Manejo da APA de Maricá.  Tendo em vista que seu patrimônio              
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está sempre ameaçado pelos processos de urbanização em curso no 

município, apontando para a necessidade de 

ressignificação/reavaliação/recategorização da Unidade de Conservação a 

partir do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, 

(SNUC) e da Legislação vigente.   

  

a) Específicos  

� Analisar de forma jurídico-ambiental as legislações ambientais e demais, 

pertinentes a Área de Preservação Ambiental e durante, aproximadamente, os 

03 primeiros meses do projeto, deverá ser identificados os limites, 

potencialidades e competências da APA de Maricá, por meio de um 

levantamento interdisciplinar junto aos seus atores sociais envolvidos diretos e 

indiretos dos conhecimentos socioecológicos preexistentes, relativos aos 

seguintes aspectos: estágio atual da biodiversidade, com ênfase em espécies 

da fauna e da flora, incluindo espécies exóticas;  diagnosticar 

socioeconomicamente com ênfase no potencial da Unidade de Conservação, 

dando prioridade para a sustentabilidade da atividade populacional e da 

preservação/conservação do ambiente natural;  

� As informações geradas pelo levantamento subsidiarão programa 

educacional em gestão socioambiental. As oficinas multidisciplares 

capacitarão os multiplicadores e resultarão na organização de uma rede 

(networking), aberta à inclusão de outros membros das comunidades locais. 

Paralelamente, ao longo dos meses, serão realizadas intervenções pontuais 

de apoio à regeneração da biodiversidade visando reduzir o nível de 

degradação. Contudo, caberá aos multiplicadores porem em prática ações 

consistentes e duradouras, visando à sustentabilidade da Unidade de 

Conservação. Esse processo convergirá para a organização de um Fórum 

Municipal de Planejamento Estratégico-Participativo, no qual serão analisados 

os resultados das ações implementadas de apoio à preservação e 

conservação da biodiversidade, do programa educacional em gestão 

socioambiental e das oficinas de multiplicadores, envolvendo usuários diretos 

e indiretos da Unidade de Conservação de Maricá, com vistas à 

recategorização da UC.  
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JUSTIFICATIVA  
 

 A problemática ambiental da Área de Preservação Ambiental envolve 

múltiplas dimensões, pressupondo um entendimento do que seja complexidade. 

Entre as muitas qualificações deste fenômeno destaca-se a que considera a 

interação sua idéia-chave (Prigogine, 1996; Genelot, 2001; Agostinho, 2003; Morin, 

2000): as peças agem entre si reciprocamente, no lugar de se conformarem a 

determinações exteriores.  

 Agostinho (2001) toma como exemplo a metáfora de um “quebra-cabeça” 

para traduzir a visão epistemológica da Natureza e do Cosmos, os quais seriam 

constituídos de “peças”, cada uma possuindo, fixamente, um único lugar. O que 

permite simplificar a intervenção do sujeito no mundo por meio da atividade de 

“análise” das peças – ou seja, da decomposição das partes do todo pela diferença – 

e da síntese – o agrupamento das suas partes semelhantes. Nesse contexto, 

podemos aplicar o conceito de sistema socioecológico, que caracteriza a estrutura e 

a dinâmica de ecossistemas nos quais a sociedade desempenha uma função 

culturalmente estruturante ou formativa (Vieira et alii, 2005).   

 No caso da APA de Maricá, o problema ambiental se complexifica por ela 

localizar-se bem junto ao espaço urbano com alta taxa de pressão antrópica 

exercida, inclusive pelo turismo e pela especulação imobiliária.  A Área de Proteção 

Ambiental de Maricá foi criada mediante o Decreto Estadual nº 7.230/84 onde foram 

estabelecidos entre outros, as dimensões, entornos e restrições de uso do solo em 

seu interior.   A APA foi criada sob a égide do Decreto Estadual de nº 2.418/79, que 

delimitou em 300 metros a Faixa Marginal de Proteção do entorno das Lagunas de 

Maricá.  Posteriormente, foi publicado novo Decreto de nº 38.490/2005, que reduziu 

para 30 metros do nível mais alto as faixas marginais de proteção dos corpos d’água 

integrantes do Sistema Lagunar de Maricá, ficando, assim, todo o entorno da APA 

de Maricá, totalmente prejudicado em razão desta redução de proteção.  
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RELEVÂNCIA DO PROJETO  
  

 Torna-se prioritária a eleição deste projeto para a agenda dos problemas 

ambientais da APA de Maricá e da região de seu entorno. A recategorização da APA 

torna-se imprescindível para a proteção integral do meio ambiente e o extrativismo 

sustentável tem servido o elo ecológico desde os tempos antigos entre as 

comunidades tradicionais pesqueiras artesanais e não podemos deixar, ainda, que a 

especulação imobiliária se torne vitoriosa em desfavor do ambiente natural. 

 Diferentemente de outras modalidades de unidade de conservação, tem se 

como necessário a recategorização da área de forma que o conceito a ser 

implantado pressuponha o ser humano como um ator e gestor da conservação e 

preservação, aliando cidadania e melhoria de qualidade de vida. O presente projeto 

pretende educar, informar, orientar e auxiliar na implementação da recategorização 

da Unidade de Conservação, para posteriormente assegurar para a área um plano 

participativo de manejo, visando a exploração controlada dos recursos naturais,  

assegurando à todos os demais atores sociais envolvidos e interessados no 

desenvolvimento sustentado do espaço territorial da UC, uma contribuição  para o 

bem estar social.  

 O desenvolvimento do projeto de recategorização da APA propõe um modelo 

ambientalmente correto e socialmente justo para os munícipes de Maricá, 

propiciando-lhes a resiliência auto-organizacional e, com isso, um efetivo 

desenvolvimento auto-sustentável. 

 Em relação ao potencial do projeto para a promoção e indução de outros 

projetos ambientais de interesse local/regional, é oportuno explicitar os pressupostos 

epistemológicos do enfoque ambiental a ser dado por este projeto, o que o torna 

alternativo em relação às abordagens neoclássicas norteadoras das práticas ainda 

hoje predominantes no campo das ciências ambientais. Seguindo as reflexões do 

filósofo que fez uma genealogia da pessoa humana na Modernidade, Charles Taylor 

(1989), pressupõe-se a impossibilidade da pessoa humana prescindir de 

configurações e horizontes fortemente qualificados. Nesse sentido, a estratégia do 

projeto foi delineada de modo que possa propiciar uma visão promissora da 
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incorporação de abordagens alternativas aos métodos clássicos de projetos no 

âmbito de “redes conservacionais”.  

 Esta procurou levar em conta as dimensões interpretativas subjacentes ao 

discurso técnico-científico, potencializando processos argumentativos, negociações, 

entre os atores envolvidos, ao contrário de um discurso universalista que se funda 

no pensamento alético (falso/verdadeiro) do pensamento ocidental. Essa opção se 

deve aos impasses gerados no campo das ciências ambientais provocados por 

reducionismos, simplificações, ações desvinculadas de seus contextos, refletindo 

antagonismos epistemológicos que fracionam ainda mais o pensamento científico, 

em suas divisões e subdivisões - ciências naturais, humanas e sociais. O 

predomínio de uma racionalidade com base em uma lógica binária, do terceiro 

excluído, faz sobressair o positivismo científico em sua forma mais expressiva de 

manifestação do paradigma clássico newtoniano-cartesiano.   

 A concepção deste projeto é de certa forma, também administrativa, em certa 

medida daqueles fundamentos epistemológicos norteadores dos preparativos para a 

Conferência de Estocolmo no final dos anos 60, que já sinalizavam a necessidade 

de maturação de uma abordagem integrativa das várias disciplinas que, até então, 

encontravam-se predominantemente no campo disperso e controvertido da ecologia 

humana. Segmentado pela modernidade em uma diversidade campos de 

conhecimentos autônomos, o pensamento científico contemporâneo, com seus 

métodos lineares governados por leis científicas que privilegiam o funcionamento 

das coisas em detrimento do agente e da finalidade, perde a sua capacidade de 

explicação e controle ante a falência da estabilidade sistêmica, principalmente no 

pós-guerra do século passado, fazendo a incerteza a manifestar-se de modo 

irremediável nos mais diferentes domínios da experiência moderna no âmbito da 

racionalidade técnica (Prigogine, 1996).  

 A complexidade demanda a atuação dos cientistas com novas posturas de 

pensar o progresso, capazes de refletirem sobre suas próprias práticas, 

reconhecendo a gênese de seu pensamento que estendera, por três séculos, o 

pensamento newtoniano-cartesiano. Este paradigma, por meio da mediação de 

filtros mentais ainda hoje presentes, tem provocado dificuldades para a 

compreensão das mutações crescentes e aceleradas, tais como, as inovações 
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tecnológicas, a globalização econômica, o multiculturalismo, o trabalho imaterial, as 

mudanças climáticas etc..   

 A estratégia de ação do projeto propiciará o desenvolvimento de seu potencial 

como estímulo pedagógico para a atuação em rede e para a gestão ambiental 

integrada. Ela deverá desencadear uma articulação a ser exercida em nível 

intermediário das ações atuais em andamento no município de Maricá e nos demais 

da região, no sentido das diretrizes das Agendas 21 locais em rede. Elas poderão 

convergir para a linha de expansão do Programa Man and the Biosphere (MAB) da 

UNESCO e da Rede Mundial de Reservas da Biosfera, operando, de certo modo, 

como um embrião de região-laboratório de ecodesenvolvimento com objetivos 

inovadores e demonstrativos. A sua equipe técnica e a sua estruturação 

interinstitucional local/global se  basearão em  experiências interdisciplinares locais, 

nacionais e internacionais com ênfase na criação de uma abordagem integrada em 

gestão ambiental: a gestão socioambiental para o desenvolvimento sustentável.  

 Tal iniciativa abrangerá um processo de articulação com todos os atores 

sociais envolvidos, objetivando preliminarmente um seminário local e após um 

regional que se espera avançar na consolidação da rede proposta, tendo a 

recategorização da Unidade de Conservação de Maricá um dos pontos de referência 

para o seminário. E, como se pode atestar em sua metodologia, as fases de “pré-

implementação, implementação e pós-implementação” do projeto se desenvolverão 

recursivamente, não se limitando à causalidade linear nem a movimentos de retro-

ação.  

 Ou seja, o seu planejamento está centrado em processos cujos efeitos 

produzidos estão implicados nos próprios processos que os geraram.   

 Este projeto, por pressupor implicações recíprocas entre modernidade e 

tradição considera uma grande oportunidade a possibilidade de se avançar com o 

diálogo entre os saberes científicos e tradicionais locais em Maricá, na perspectiva 

da etnocientífica focada na “etnoconservação” do ecossistema natural e costeiro.  

Tal enfoque requer, assim como estão postos os desafios trazidos pelas mudanças 

paradigmáticas (crise do paradigma clássico, caos, complexidade, multiculturalismo 

etc.), posturas que buscam alinhar passado e futuro no presente, uma nova aliança 

entre cientistas e os construtores e portadores do conhecimento. 
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 Novos modos de olhar se fazem necessários para lidar com problemas não-

lineares, fenômenos não reduzidos a dualismos ou a raciocínios binários apoiados 

na lógica do terceiro excluído, propiciando a liberação do pensamento 

contemporâneo do cientismo.  

 As mutações científicas configuram-se na desestabilização do domínio dos 

sistemas físicos que se caracterizavam pela estabilidade, com variáveis pouco 

numerosas e causalidades lineares, onde o homem posiciona-se como um 

observador exterior e independente dos fenômenos à espera de seu total domínio. 

De acordo com a proposta de uma “nova racionalidade” feita por Prigogine (1996), 

são as “flutuações” e a “instabilidade” que vão ter papel primordial na ciência 

contemporânea, em substituição dos privilégios conferidos à ordem e à estabilidade 

do ecossistema e da biodiversidade da região.  Ademais, um dos intuitos da 

recategorização da APA é de privilegiar, preservar e conservar ainda mais a 

naturalidade da Unidade de Conservação objetivando regular o uso do solo. 
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1.  CONHECENDO A ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE MARICÁ. 
 

 A Área de Proteção Ambiental (APA) de Maricá, foi criada através do Decreto 

Estadual no  7. 230 de 23 de abril de 1984, estando localizada a leste da cidade do 

Rio de Janeiro, a aproximadamente 50 km, entre as coordenadas 22°52' a 22°54'S e 

42°48' a 42°54'W, com uma área total de 8,3 km2 (figura 1).  

Figura 1. Localização da APA de Maricá- Figura 2. Apresenta as feições 
geomorfológicas da região, mapa geológico da área. Fonte Rev. bras. 
Bot. vol.24 no.3 ,  São Paulo, Sept. 2001. 
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A restinga da Barra de Maricá apresenta dois cordões arenosos separados 

por uma depressão, onde ocorre um brejo de água doce originado pelo afloramento 

do lençol freático. Estes cordões resultaram de dois episódios da última 

transgressão marinha; o cordão interno foi formado entre 5.000 e 5.500 anos A.P. e 

o externo em torno de 3.500 anos A.P. (Perrin 1984). O perfil topográfico da área 

mostra diferenças de altura e largura entre os dois cordões (figura 2).   

 No local de estudo, encontram-se várias comunidades vegetais que 

acompanham a topografia do terreno (figura 2). A comunidade estudada forma uma 

faixa estreita e contínua de vegetação, paralela à linha da costa, cobrindo a face do 

cordão arenoso interno voltada para o brejo, desde a faixa de transição com o brejo 

até a crista deste cordão (325-480 m). Na orla desta comunidade, próximo à faixa de 

transição brejo-cordão, a vegetação apresenta-se como um emaranhado de ervas e 

arbustos baixos (até 80 cm de altura), com cobertura quase contínua de gravatás 

(Neoregelia cruenta (Graham) L.B. Smith, Vriesea neoglutinosa Mez - 

Bromeliaceae).  

 Em direção à crista do cordão, os arbustos aumentam em altura (até 3 m), 

formando um ambiente sombreado, que é ocupado muito esparsamente por ervas 

umbrófilas (e.g. Neomarica northiana (Schneev.) Sprague - Iridaceae, Billbergia 

amoena (Lodd.) Lindl. - Bromeliaceae, Anthurium spp. - Araceae, Dichorisandra 

thrysiflora Mikan - Commelinaceae). As epífitas são raras, no entanto, é comum 

encontrar nas copas dos arbustos plantas trepadeiras, como Orthosia arenosa 

Decne. (Asclepiadaceae), Vanilla chamissonis Klotzsch (Orchidaceae), Mandevilla 

funiformis (Vell.) K. Schum. (Apocynaceae), Smilax rufescens Griseb. (Smilacaceae), 

Passiflora mucronata Lam. (Passifloraceae), entre outras.  

 Na face do cordão externo voltada para o continente, ocorre uma comunidade 

arbustiva fechada, cuja composição florística é pouco conhecida, mas que se 

aproxima, fisionomicamente, da arbustiva fechada de Myrtaceae ("Thicket" de 

Myrtaceae de Araujo & Henriques 1984). No cordão interno, também na face voltada 

para o continente, encontra-se uma comunidade arbustiva em moitas dominada 

pelas mirtáceas (Silva 1991), mas que não se enquadra na classificação acima 

citada por ser uma formação descontínua. 
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 Análise de comunidade - O perfil topográfico da área foi realizado segundo a 

metodologia de Garcia & Piedade (1987). As medidas foram interrompidas na 

depressão intercordões às margens da lâmina d'água, no dia de tomada dos dados. 

O ponto inicial de referência foi estabelecido na zona entre-marés e as alturas dos 

dois cordões arenosos estão relacionadas com este ponto.  

 Foram realizados, entre 1984 e 1988, os trabalhos de campo necessários, a 

diferenciação fisionômica das comunidades vegetais, o levantamento florístico e a 

análise da estrutura da comunidade, sendo os resultados deste último estudo e o 

perfil topográfico ora apresentados e discutidos.  

 A área amostrada encontra-se dividida em duas subáreas por uma estrada de 

terra que atravessa o cordão interno (figura 1). Em cada subárea, foi estabelecida 

uma linha base, paralela à costa, de 200 m de comprimento; perpendicularmente a 

cada uma destas, foram traçadas oito linhas, com extensão variando entre 20 e 

30 m (16 linhas, totalizando 350 m divididos em intervalos de 10 m), cortando 

transversalmente toda a comunidade em estudo. O ponto inicial de cada linha foi 

sorteado, utilizando-se tabela de números aleatórios. 

 Para análise quantitativa da estrutura da vegetação estudada, foi utilizado o 

método de intercepção por linha (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974). Foram 

amostrados os indivíduos lenhosos com altura superior a 50 cm e, para cada um 

destes, foram tomadas as seguintes medidas: a extensão do indivíduo interceptada 

pela projeção da linha e o maior diâmetro de copa perpendicular à linha. Pequenas 

interrupções nas copas dos arbustos interceptados foram ignoradas. O intercepto de 

copas muito irregulares que apresentaram interrupções maiores que 50 cm foi 

medido em partes e estas somadas. 

 Os parâmetros fitossociológicos, densidade linear, cobertura linear e 

freqüência absoluta e relativa (k = 35) e, também, o valor de importância (VI) foram 

calculados através das fórmulas encontradas em Brower & Zar (1984). O índice de 

cobertura linear é tratado no texto como dominância. 

 Para análise de similaridade florística entre as duas subáreas amostradas, foi 

utilizado o coeficiente de Sörensen (CS), por este ser amplamente utilizado na 

literatura, facilitando assim a comparação entre resultados de diferentes estudos. O 
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coeficiente de Sörensen quantitativo (CN) foi calculado segundo Magurran (1988). A 

diversidade foi baseada na abundância das espécies, utilizando o índice de Shannon 

(Brower & Zar 1984).  

 Foram consideradas como espécies raras aquelas representadas por apenas 

um indivíduo na amostragem (Martins 1991), e o índice de espécies raras a 

proporção destas em relação ao total de espécies amostradas. 

 A identificação dos espécimens estéreis foi realizada através da comparação 

com material fértil, anteriormente coletado na região e depositado no Herbário 

Alberto Castellanos - FEEMA (GUA). As espécies do gênero Guapira (determinadas 

através de material fértil pelo especialista C.F.C. de Sá, nas linhas amostradas, 

como G. pernambucensis (Casar.) Lundell, G. opposita (Vell.) Reitz e Guapira sp. - 

Nyctaginaceae) foram consideradas como um único táxon, devido à dificuldade de 

diferenciar no campo os indivíduos estéreis, que apresentam grande variabilidade 

nas estruturas vegetativas.  

1.1. A APA COMO ALVO DE DISCUSSÃO 

   
 Desde sua criação, a APA de Maricá, vem sendo alvo de um intenso processo 

de discussão envolvendo o poder público, a comunidade local, instituições de 

pesquisa e o(s) proprietário(s) da área, motivados pelo interesse econômicos ali 

existentes.  

Em 1635, o Senhor Capitão Governador do Rio de Janeiro dá aos padres a 

posse da terra. No ano de 1913, foi registrada no cartório do Rio de Janeiro a venda 

de terras do Mosteiro de São Bento ao Coronel Joaquim Mariano de Castro Junior. 

Já em 1919, o senhor Joaquim Mariano de Azevedo de Castro herda as terras. Em 

1943 Joaquim Mariano de Azevedo e Castro vende a fazenda São Bento de Maricá 

a Companhia Vidreira do Brasil - COVIBRA. 

No ano de 1970, a Sociedade de Exploradores Agrícolas e Industriais S.A. 

(SEAI) compra a Companhia Vidreira do Brasil (COVIBRA). Em 1972 o senhor Lucio 

Thomé Feteira compra da Cia Urbanizadora São Bento da Lagoa a SEAI e mais 

tarde hipoteca a São bento Urbanização e Turismo Ltda para construir na área uma 

comunidade denominada Cidade São Bento da Lagoa. Já no ano de 1978, houve o 

cancelamento da hipoteca e a responsabilidade de preservação da área de floresta 
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passa a ser do Sr. Lucio Thomé Feteira. Já em 1989, o proprietário realiza promessa 

de venda para a CR ALMEIDA com transferência de 50% em troca da realização de 

obras de infra-estrutura para que fosse divida a área em lotes. Porém no ano de 

2000, Lúcio Thomé Feteira vende para a Terra Ouro Terrenos e Investimentos Ltda 

que assume o termo de responsabilidade de preservação da área de floresta. 

Atualmente a posse das terras pertence a um grupo estrangeiro que pretende 

instalar na área um enorme complexo hoteleiro.  

 Na década de 1980 as associações ambientalistas, a comunidade local e 

científica e o poder público propuseram a criação de uma unidade de conservação 

na região da Restinga de Maricá, no intuito de evitar o processo de urbanização e 

pelo notável patrimônio ambiental da região, que abriga um conjunto de 

ecossistemas e paisagens cênicas ímpares.  A área de proteção ambiental (APA) da 

restinga de Maricá foi criada em 1984 durante o exercício do governador Leonel 

Brizola, porém a área foi transformada num tipo de unidade de conservação que não 

obrigava ao Estado a indenização ao proprietário.  O seja, a área continua a ser uma 

propriedade privada, o que freqüentemente coloca os pescadores e o ecossistema 

em constante ameaça diante da implantação de algum empreendimento no local, 

além de não possuir uma sede nem um Conselho Gestor. 

 

1.2. A APA DE MARICÁ COMO UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL 
 

 Através da pesquisa da legislação, atos legais e analise territorial ambiental 

da unidade objeto de estudo, os mesmos apontam para que o assunto seja 

consolidado, transformando a APA em uma Unidade de Proteção Integral , pois esta 

Unidade de Conservação Estadual possui os seguintes atos: 

• Criação: Decreto Estadual nº 7230 de 23 de abril de 1984, 

• Plano de Manejo / zoneamento: elaborado pela FEEMA e aprovado pela 

Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, deliberação nº 4.854, de 

19 de julho de 2007. 

• c) Plano de Manejo / zoneamento: modificado e instituído pelo Decreto 

Estadual nº 41.048 de 04 de dezembro de 2007.  
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1.2.1. Maricá: aspectos físicos   
 

 Maricá pertence à Região das Baixadas Litorâneas, que também abrange os 

municípios de Araruama, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, 

Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Rio Bonito, Rio das Ostras, São 

Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. O município possui uma área total 

(IBGE/CIDE, 2002.) de 363,81km2.  O principal acesso à cidade é feito tanto pela 

RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), que liga o município às cidades de Niterói, São 

Gonçalo e Saquarema, quanto pelo RJ-114, que faz a conexão como município de 

Itaboraí e as rodovias TJ-14 e BR-101.  De acordo com o censo de 2007, Marica 

tinha uma população de população estimada em 2004 de 92.227 pessoas, passando 

a 105.294 em 2007, e 123.492 em 2008, a densidade demográfica era de 290,9 

habitantes por km2, seu IDH é de 0, 786, PIB R$ 667, 074 mil, (FONTE IBGE 2005). 

Tabela 1- Índices do Município de Maricá, FONTE IBGE 2000/2007. 

2000 Demografia Indicadores 
Demográficos 

Índice de 
Envelhecimento 

(%) 27,1 

2000 Demografia Indicadores 
Demográficos 

Razão de 
Dependência 

 (%) 48,2. 

2000 Demografia Indicadores 
Demográficos 

Densidade 
Demográfica 

(hab/km²) 210, 9, m. 

2000 Demografia Indicadores 
Demográficos 

Taxa de Urbanização (%) 82,6 

2005 Demografia Indicadores 
Demográficos 

Taxa Bruta de 
Natalidade 

(por 1000 hab) (5)13,7 

2005 Demografia Indicadores 
Demográficos 

Taxa Bruta de 
Mortalidade 

(por 1000 hab.) (5)7,2 

2007 Território Área Total (km²) 362,5. 
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Figura 3. Localização de Maricá no Estado do Rio de Janeiro, Fonte CIDE. 
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Figura 4. Regiões de Governo e Microrregiões Geográficas do Estado do  

Rio de Janeiro - Fonte CIDE. 
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1.2.2. Território 
 

 De acordo com o Mapa de Uso e Cobertura do Solo - 2001, elaborado pela 

Fundação CIDE, apenas 31,7% do território estadual são cobertos por vegetação 

remanescente (florestas, mangues e restingas) e secundária. O restante é ocupado 

principalmente por pastagens, áreas cultivadas e/ou urbanizadas.  

 Os ecossistemas do Estado têm sofrido intensa e contínua degradação. As 

áreas naturais protegidas - Unidades de Conservação -, sob tutela federal e 

estadual, cobrem cerca de 10% da área do Estado. Nelas, se encontram 63,7% das 

florestas fluminenses, de acordo com o IQM-Verde II, publicação da Fundação CIDE 

lançada em 2003.  

 

Tabela 2 - Dos Índices do Município de Maricá, contendo descrição, valor 
e unidade, Fonte IBGE. 

MARICÁ 

Código: 330270 

População Estimada 123.492          Pessoas   

Área da Unidade 
Territorial 

36248,                           
Km² 

  

Eleitorado 65.117 

PIB per capita 7997, Reais 

Eleitores  

Matrícula Ensino 
Fundamental 

2009 18152 Matrículas 

Matrícula Ensino Médio 2009 3927 Matrículas 

Docentes Ensino 
Fundamental 

2009 978 Docentes 

Docentes 

 

Ensino Médio 2009 379 Docentes 

Nascidos vivos Registrados Lugar do 1223 Pessoas 
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Registro 

Receitas Orçamentárias 
Realizadas 

Correntes 11674775400 Reais 

Valor do Fundo de 
Participação dos 

Municípios 

FPM 2092666500 Reais 

Número de Unidades 
Locais 

1961                                                
Unidades 

 

Pessoal Ocupado total 11751                       
Pessoas 

 

Tabela 2 – (Cont) Dos Índices do Município de Maricá, contendo 
descrição, valor e unidade, Fonte IBGE. 

 

1.2.3. Indicadores Demográficos 
 

 De 2000 a 2005, dos 91 municípios em que a comparação temporal é 

possível, 17 apresentaram elevação na taxa de mortalidade infantil, ou seja, em 

19,8% dos municípios do Estado não foram registradas quedas em tal indicador. 

São eles, em ordem decrescente: Cardoso Moreira, Macuco, Cambuci, Arraial do 

Cabo, Santa Maria Madalena, Tanguá, Maricá, Rio Claro, Itaboraí, Valença, São 

José do Vale do Rio Preto, Itaocara, Magé, Piraí, Bom Jardim, Cachoeiras de 

Macacu e Rio das Flores.  

 • IQM – Carências   

 O município de Maricá encontra-se entre os noventa e um municípios 

analisados, com um índice total  de 52,9%.Com relação ao 1º nível da pirâmide do 

IQM –  Carências.  
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Gráfico 1: IDH Carências de Maricá no Contexto da Região das Baixadas 
Litorâneas 

 

 

Dados do PIB gerados pela Fundação CIDE- série recalculada em outubro de 2003 com base na 
matriz Insumo-Produto de 1996 e mudança da metodologia utilizada para acompanhamento da 
evolução do PIB.  Utilizados os seguintes infratores a juros compostos para 2001: 1996 – 6,6984%; 
1997 – 9,3161%; 1998 – 9,4244%; 1999 – 11,9538%; 2000 – 10,3621%. 

1.2.4. Indicadores Econômicos  
 

 Maricá pertence à Região das Baixadas Litorâneas e representa 8,58% do 
PIB da Região das Baixadas Litorâneas¹³ 

 

Gráfico 2: Posição Regional do PIB de Maricá - RJ 

 



22 

                                                  

1.2.5. Aspectos Culturais 
 

 Maricá é um município brasileiro, situado no litoral do Estado do Rio de 

Janeiro, localiza-se a 22º55’10’’ de latitude sul, 42º49’07’’de longitude oeste e possui 

5 metros de altitude.  O território é dividido em quatro distritos: Maricá (sede), Ponta 

Negra, Inoã e Itaipuaçu, a área possui uma diversidade de ecossistemas costeiros e 

marinhos exuberantes – como belas praias, dunas, restingas e mata litorânea – 

tornando-se fator preponderante para o turismo e a pesca. 

 O Município de Maricá também é conhecido por suas propriedades rurais- 

chácaras e grandes fazendas, muitas delas ricas em conteúdo histórico e  rodeada 

por maciços costeiros.  As serras principais são: Calaboca, Mato Grosso (onde se 

localiza o ponto mais alto do município- o Pico da Lagoinha, com 890m), Lagarto, 

Silvado, Espraiado e Tiririca.   Também é conhecida pelas praias oceânicas, dentre 

as quais se destacam a de Jaconé, Ponta Negra, Barra de Marica, do Francês e 

Itaipuaçu.  A topografia peculiar cria um ambiente propicio à prática de esportes 

como vôo livre, trekking e montain bike, dentre outros.  A um grande complexo 

lagunar que contempla as lagoas de Maricá, Barra de Maricá, do Padre, Guarapina e 

Jaconé, além dos canais de Ponta Negra e de Itaipuaçu que ligam as lagoas ao mar.   

 A Serra da tiririca, entre Maricá e Niterói, é um Parque Estadual com um 

valioso trecho de mata atlântica.  A Área de Proteção Ambiental – APA Estadual de 

Maricá, objeto deste estudo é uma área tipicamente de restinga, localizada na costa 

do município, formada pela Antiga Fazenda São Bento da Lagoa, a Ponta do 

Fundão e a Ilha Cardosa, abriga a Comunidade Pesqueira de Zacarias presente na 

área desde o século XVIII, sítios arqueológicos e o complexo ecossistema de 

restinga.  Este último formado, entre outros componentes, por tabuleiros costeiros, 

um duplo cordão arenoso coberto por dunas, brejos, vegetações e fauna de restinga.  

A sua construção promoveu a constituição do sistema lagunar Maricá-Guarapina 

pelo fechamento da antiga enseada. 

 Possui, ainda, uma grande área urbana de ocupação rarefeita e formada por 

dezenas de bairros e condomínios.  A maior parte dos domicílios é de uso 

permanente, sobretudo no Centro da Cidade e nas localidades maia antigas.  Nas 
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áreas do litoral e nas margens das lagoas as residências são majoritariamente 

utilizadas para o turismo  do tipo veraneio. 

Figura 6- Mapa Turístico e guia de ruas do Município de Maricá, Fonte 
Prefeitura Municipal de Maricá. 

 

 Maricá é um município que apresenta um dos maiores complexos lagunares 

denominado Maricá-Guarapina, com rios, lagoas, riachos e brejos,  é uma cidade 

que passou a fazer parte da região metropolitana, a partir de 1975 e que recebe 

grande influência de Niterói e do Rio de Janeiro.  É um município de fácil acesso 

tanto por terra como por ar e mesmo sendo uma localidade litorânea, não tem porto. 

 O sistema lagunar é formado pelas lagoas Brava, de Maricá, da Barra, do 

Padre e Guarapina.   A lagoa de Jaconé fica isolada, à leste na divisa com o 

Município de Saquarema. 

 O território municipal corresponde à bacia hidrográfica do grande sistema 

lagunar, um fato bastante raro.  Desta forma, praticamente todos os rios nascem e 

deságuam dentro do município.  Seu principal rio é o Itabeba/Mombuca que não 

passa dos 20 metros de largura, mas abastece o centro da cidade e alguns bairros.  

Maricá também tem canais artificiais que ligam o complexo lagunar ao mar como os 
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canais de Ponta Negra e Itaipuaçu.  A abertura destes canais nos anos 50 terminou 

com o regime natural de abertura de barra que acontecia entre Barra e Guaratiba. 

  

1.3. CONHECENDO A REGIÃO HIDROGRÁFICA DE MARICÁ  
 

 Pelo sitio Hidroweb, informações hidrológicas, da ANA (agência Nacional de 

Águas) temos a informação que Maricá está presente em duas Macro-regiões 

Ambientais:   

 MRA – 1: Setor Terrestre: Bacia do Sistema Lagunar de Maricá, e Setor 

Costeiro: Zona costeira entre a ponta do Picão, no Rio de Janeiro e o local situado 

na praia, próxima aos limites entre Maricá e Saquarema. 

 Bacia Hidrográfica do Sistema Lagunar de Maricá abrange cerca de 330 km² 

e encontra-se quase que integralmente situada no município de Maricá, com 

exceção de uma pequena área localizada em Niterói.  

 A bacia é integrada por pequenos rios e o sistema lagunar é constituído por 

quatro lagoas interligadas por diversos canais, sendo de leste para oeste, as 

seguintes: lagoas de Guarapina, do Padre, da Barra (conhecida como lagoa de 

Guaratiba) e a lagoa de Marica, propriamente, dita. Existe ainda a lagoa Brava, com 

área de 1,2 km², que drena para a lagoa de Maricá através do canal de S. Bento. A 

área total do sistema lagunar é de 37,7 km². As lagoas recebem todo o volume de 

esgoto produzido na bacia. 

 Unidades de Conservação e/ou Áreas de Relevante Interesse Ecológico ou 

Cultural: Os principais espaços territoriais protegidos situados integralmente na 

bacia são: APA Estadual de Marica e Parque Estadual da Serra da Tiririca; Grande 

parte desta bacia, assim como ocorre com as demais bacias hidrográficas do estado 

do Rio de Janeiro, está inserida na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 

homologada pela UNESCO, em 1992 (Sistema Nacional das Unidades de 

Conservação SNUC -. Art. 41).  

 Maricá possui área de 363 Km², a população em 76.556 habitantes, 100% 

presente na Bacia Hidrográfica, sendo 63.250 urbanas e 13.306 rurais, 

apresentando assim a densidade de 210,89 habitantes por Km².  
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 Com relação à caracterização dos Principais Usuários: No quadro não 

aparece nada sobre este município já que não existe captação neste município, e, o 

mesmo é apresentado com um deficiente sistema de abastecimento de água e 

coleta de esgoto, já que são poucos bairros contemplados com tais serviços. E, para 

fins de irrigações diversas os valores são ínfimos e por isto não foram contabilizados 

neste estudo. 

 Na Disponibilidade Hídrica Superficial também não foram obtidos dados desta 

região. E através de estudos, os mesmos apresentam como informação, que as 

bacias hidrográfica das Lagunas de Piratininga e Itaipu e do Sistema Lagunar de 

Maricá ingressam pelas tubulações de abastecimento as águas captadas na bacia 

do rio Macacu. Dados sobre a disponibilidade hídrica subterrânea e demandas 

também são apresentados como dados não obtidos.  

 Este documento já apresenta no item (E.10 da MRA-1) como os Principais 

Fatores de Degradação dos Recursos Hídricos da Bacia: Cargas elevadas de 

esgotos domésticos, Escoamento superficial de áreas urbanas, Efluentes industriais, 

Efluentes oleosos, Chorume, Lançamento de lixo, Efluentes e resíduos de atividades 

agropecuárias, Barragens e represas, Transposição de bacias, Processos erosivos 

generalizados nos solos das bacias hidrográficas, Retificação, canalização e 

dragagem de cursos de água, Aterros e drenagem de alagadiços e lagoas 

marginais, Ocupação de margens de rios e lagoas, Pontes e demais travessias mal 

dimensionadas, Retirada de matas marginais e Extração de areia.   

 E, em decorrência desta degradação os Impactos decorrentes são: Poluição 

Orgânica das Águas e Sedimentos, Adição de substâncias tóxicas, metais pesados 

e óleo nas águas e sedimentos, Modificação de traçados e seções de canais fluviais, 

Elevação da turbidez e assoreamento da calha, Destruição de várzeas 

sazonalmente inundadas, lagos e alagadiços marginais, Diminuição/Eliminação de 

Matas Marginais, Presença de Lixo Flutuante e no Sedimento, Enchentes.  Cabe 

ressaltar que os maiores impactos nos rios advêm da poluição causada pelos 

efluentes domésticos e industriais, óleos e pelas cargas elevadas de sedimentos. 

Devido às obras de retificação do DNOS, há um passivo ambiental da União, em 

especial na bacia do rio Macacu e rios vizinhos. 
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 Só foram obtidas informações sobre Estimativa das Cargas Orgânicas 

Poluidoras para a baía de Guanabara, as demais bacias ou sub-regiões não existem 

informações. Como também não existe um aproveitamento hidroelétrico, não 

havendo usinas ou represas. 

 Outros Aproveitamentos Hidráulicos: apresentam obras de pequenas 

captações da CEDAE, localizada na Bacia do Sistema Lagunar de Maricá, com 

aspecto relevante de pequenas captações no rio Ubatiba e em poços.   

 MRA – 4: Setor Terrestre: Bacias das lagunas de Jaconé, Saquarema e 

Araruama e dos rios São João, Una e das Ostras, e, Setor Costeiro: Zona Costeira, 

entre a ponta situada próxima aos limites entre Maricá e Saquarema e uma ponta ao 

sul da praia de Itapebuçú, no município de Rio das Ostras.  

 Nestas bacias, todos os rios são de domínio do Estado do Rio de Janeiro. 

Pois se trata da principal região de veraneio do Estado, havendo, portanto, uma 

grande flutuação do número de habitantes. O destino final de todos os rios da bacia 

é nas lagoas de Jaconé, Jararepiá, Saquarema e Araruama e, ao norte do cabo de 

Búzios, no Oceano Atlântico.  

 A Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos e do Rio São João compreende as 

bacias das lagoas de Jaconé, Saquarema, Jacarepiá e Araruama, bem como a dos 

rios São João, Una e das Ostras, abrangendo uma superfície continental de 3.752 

km2. 

 A topografia é representada por serras; colinas; maciços litorâneos isolados; 

amplas planícies fluvio-marinhas e duas restingas.  Há uma notável diversidade 

climática a curta distância. Também ocorrem dezenas de lagoas e lagunas costeiras, 

com destaque para as de Araruama, que é o maior corpo de água hipersalino em 

estado permanente do mundo, Saquarema, Jaconé e Coca-Cola (ou Iodada) e 

outras de menor tamanho. Na zona costeira ocorre o fenômeno da ressurgência, 

que enriquece as águas, favorecendo a pesca.   

 As atividades econômicas principais são a construção civil, o turismo e a 

pesca, nas áreas costeiras, e a agropecuária no interior, aliada ao turismo agro rural 

(hotéis fazendas). Os municípios litorâneos atraem milhares de turistas no verão, 
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chegando alguns a duplicar a sua população ou mesmo ultrapassar este 

contingente. 

 Esta bacia é formada por dezenas de cursos de água, agrupadas em três 

unidades de gestão, e uma delas é a Bacia hidrográfica das Lagoas de Saquarema, 

Jaconé e Jacarepiá. Que abarca as áreas de drenagem de três lagoas, acrescida da 

faixa de restinga que as separa do mar.  

 A bacia hidrográfica da lagoa de Jaconé abrange cerca de 30 km², abarcando 

parcelas dos municípios de Saquarema e Maricá.  A lagoa tem 4km² de superfície e 

8 km de perímetro.  

 Unidades de Conservação e/ou Áreas de Relevante Interesse Ecológico ou 

Cultural: Os principais espaços territoriais protegidos situados na bacia são: a 

Reserva Ecológica de Massambaba, a Reserva Ecológica de Jacarépia, a Área de 

Proteção Ambiental de Massambaba.  Registra-se ainda, as RPPN’s e Sítio Santa 

Fé.  

 A bacia hidrográfica da lagoa de Jaconé abrange cerca de 30 km², abarcando 

parcelas dos municípios de Saquarema e Maricá. É delimitada pelas serras de 

Jaconé e Mato Grosso e pelo Morro da Tapera, com ponto culminante a 650m de 

altitude. O rio Grande de Jaconé é o principal afluente da lagoa, tendo suas 

cabeceiras na serra de mesmo nome, em altitudes da ordem de 560m. Além dele, a 

lagoa recebe a contribuição de brejos laterais que acumulam as águas que descem 

das serras através de vários córregos diminutos. 

 A lagoa de Jaconé, palavra tupi que significa “jacu fedorento”, situa-se a 3,4 

km a oeste da lagoa de Saquarema. Tem cerca de 4 km²  de superfície, 8km de 

perímetro, 2,8 km de comprimento e 1,3 km de largura, sendo rodeada por brejos.   

 A lagoa de Jaconé passa por um grave problema de redução do espelho de 

água, causado possivelmente pelo excesso de retirada de água para abastecimento 

doméstico de Villatur, que acarretou o rebaixamento do lençol freático, e por uma 

vala de drenagem construída por uma empresa imobiliária na década de 80, ligando-

a a lagoa Vermelha.  Estudo do CREA apurou que a profundidade média esta entre 

30 a 40 cm.  
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 Segundo a Associação de Defesa do Meio Ambiente de Jacareipá - ADEJA, 

existia até bem pouco tempo, uma grande variedade de peixes como traíras, acarás, 

piabas, acará-unas e morumbás.  A ADEJA vem tentando preservar as espécies de 

peixes nativos da Lagoa de Jacarepiá, por meio de um trabalho de educação 

ambiental, envolvendo estudantes secundaristas através de reprodução em cativeiro 

de alevinos para posterior reintrodução. Desde a década de 80,  a lagoa de 

Jacarepiá integra a Reserva Ecológica de Jacarepiá, criada pela FEEMA.    

 Na bacia, separada da lagoa de Jaconé por montes baixos longitudinais de 

areia (cordões de restinga), podem ser encontradas outras lagoas. A do Mutum, de 

tamanho diminuto e cercada por brejos, situa-se a sudoeste de Jacarepiá. Junto à 

praia e estendendo-se por cerca de 4 km estão cerca de 7 a 8 lagoas diminutas 

quase que interligadas, que recebem o nome de Ipitangas. Trata-se de lagoas em 

avançado processo de tornarem-se brejos. Não foram obtidos dados para os rios 

Una e das Ostras, bem para os rios situados na bacia das lagoas de Saquarema, 

Jaconé e Jararepiá.  

 Os principais fatores de degradação dos recursos hídricos da Bacia são: 

cargas elevadas de esgotos domésticos, escoamento superficial de áreas urbanas, 

efluentes industriais, efluentes oleosos, chorume, lançamento de lixo, efluentes e 

resíduos de atividades agropecuárias, barragens e represas, transposição de bacias, 

processos erosivos generalizados nos solos das bacias hidrográficas, retificação, 

canalização e dragagem de cursos de água, aterros e drenagem de alagadiços e 

lagoas marginais, ocupação de margens de rios e lagoas, pontes e demais 

travessias mal dimensionadas, retirada de matas, extração de areia. E seus 

impactos decorrentes são: poluição orgânica das águas e sedimentos, adição de 

substâncias tóxicas, metais pesados e óleo nas águas e sedimentos; represamento 

de rios, modificação de traçados e seções de canais fluviais, ampliação artificial de 

vazões, elevação da turbidez e assoreamento da calha, destruição de várzeas 

sazonalmente inundadas, lagos e alagadiços marginais, diminuição/eliminação de 

matas marginais, presença de lixo flutuante e no sedimento, enchentes.  

 Um dos principais impactos nesta bacia é decorrente das obras do DNOS 

(Departamento Nacional de Obras e Saneamento) e as atividades de mineração de 

areia no leito dos rios. Com a extinção do DNOS a barragem e o reservatório ficaram 
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abandonados. As obras do DNOS, associadas à extração de areia acarretaram e 

vem promovendo grandes danos aos ecossistemas. O escoamento foi acelerado, os 

rios ganharam competência e houve reentalhamento da calha. A extração de areia a 

montante da represa ocorre há muito tempo, concentrando-se atualmente nos leitos 

dos rios São João, Pirineus e Bananeiras. A empresa PROLAGOS, por força de 

contrato com o Governo Estadual, é a responsável pela recuperação do maciço da 

barragem, das comportas e vertedouros. Nas lagoas, os maiores impactos advêm da 

poluição causada pelos efluentes doméstica óleos, o assoreamento, o lixo e as 

ocupações ilegais da orla. 

  Gerenciamento de Recursos Hídricos desta Bacia é feito pelo Consórcio 

Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da Região dos Lagos, do Rio São 

João e Zona Costeira Araruama. Os Municípios de Armação dos Búzios, Araruama, 

Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Iguaba 

Grande, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva 

Jardim, implantaram em dezembro de 1999 o Consórcio Intermunicipal para Gestão 

Ambiental das Bacias da Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira, 

Contam com uma Secretaria Executiva e operam através de três Grupos executivos: 

Grupo Executivo das Lagoas de Saquarema, Jaconé e Jacarepiá; Grupo Executivo 

da Lagoa de Araruama, e Grupo Executivo das Bacias dos Rios São João, Unam e 

das Ostras. O Consórcio pretende que cada um desses grupos executivos se torne 

um Comitê de Bacia, visando no futuro assumir o papel de agência de águas da 

Bacia da Região dos Lagos e do Rio São João, de modo a gerar receita para 

investimentos.  

  Ainda não existe um Plano de Bacia, mas diversos projetos elaborados ou 

em execução. O Consórcio realizou Encontros Técnicos em cada uma das bacias, 

objetivando o nivelamento de informações a partir de palestras ministradas por 

especialistas de diversas entidades de pesquisa, universidades, órgãos do Estado, 

Prefeituras, ONGs e empresas. A partir destes encontros, tem realizado “works-

shop” para a formulação dos Planos de Ação. Para a bacia como um todo, foram 

elaborados projetos de reforço institucional das Prefeituras e de elaboração de um 

sistema geográfico de informações.  Os contratos com as concessionárias foram 

repactuados visando antecipar as obras de esgotamento sanitário nos municípios 
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situados no entorno das Lagoas de Araruama e Saquarema e em Armação dos 

Búzios. Mas, nada consta sobre a Lagoa de Jaconé propriamente dita.     

 As prioridades de investimento são a elaboração de um Plano de Bacia, a 

realização de um cadastro de usuários, a implantação dos Comitês de Bacia, o 

reforço institucional do Consórcio e dos órgãos públicos de meio ambiente e 

recursos hídricos e a melhoria do sistema de coleta e destino final de resíduos 

sólidos.  Soma-se o equacionamento do passivo ambiental da União, gerado pelo 

DNOS, relativo à recuperação e gestão da barragem de Juturnaíba, elaboração de 

plano global dos usos múltiplos do reservatório e determinação das regras 

operacionais das comportas, além da necessidade de obras de renaturalização dos 

rios São João e Una.  Na lagoa de a Lagoa de Jaconé propriamente dita.   

1.3.1. Os Conflitos nas Bacias Hidrográficas  
 

 Maricá além de ser dividida em 3 distritos (Maricá, Inoã e Manoel Ribeiro ex-

Itapeteiú) seus problemas está em 2 distintas bacias hidrográficas (MRA-1 e MRA-

4), e em ambas existem registros de conflitos de uso da água. As principais 

reclamações partem dos usuários e/ou de organizações não-governamentais que 

denunciam problemas ambientais que, direta ou indiretamente, afetam o padrão de 

qualidade ou a disponibilidade de água. Mas também a população tem se 

mobilizado, contra desmatamentos ilegais; obras polêmicas, sem licenciamento 

ambiental; lançamento de efluentes tóxicos pelas indústrias (refinarias, indústrias 

químicas, estaleiros, fábricas de produtos alimentícios etc.), e despejos de material 

sólido nos corpos d’água. 

 Por essa razão, todos os investimentos estão sendo acompanhados pela 

sociedade, com o máximo interesse, mesmo sem a transparência e empenho da 

governança. A sociedade está consciente que questões relativas ao saneamento 

básico implicam em melhor qualidade de vida e menores gastos com programas de 

saúde pública (que hoje nesta cidade se encontra em calamidade). Entendemos que 

esta forma de gestão (3 distritos e 2 bacias) são o fundamento da falta 

representação e hegemonia municipal, tornando divididos e dessincronizados 

quanto aos interesses públicos, sendo mais fácil manipulação pelos mesmos, sejam 

eles legislativos, normativos, executivos e até fiscalizadores. Maricá deve ser 
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trabalhado como uma unidade através de seu complexo lagunar, pois qualquer 

intervenção e/ou obra demandará conseqüências para todo o sistema.  

 Para isto necessitamos que a Bacia do Sistema Lagunar de Maricá tenha um 

organismo, próprio, único e representativo, de bacia para o Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, para coordenar obras, projetos e/ou programas em andamento, 

ou futuros com a participação de Entidades Governamentais e Não-Governamentais 

atuando como um único organismo que é este Município. 

 Devem ser priorizados investimentos de recursos para implementação de um 

Plano de Bacia para esta região, inferindo nas prioridades para abastecimento de 

água, da captação e tratamento de esgotos, o equacionamento do sistema de coleta 

e destino final de resíduos sólidos e a gestão da saúde. Necessitando assim para o 

campo gerencial, de um Conselho Gestor para o Sistema Lagunar de Maricá em 

conjunto a um posto que atue no gerenciamento costeiro, mediante a especulação 

de vários projetos. 

 

Figura 7- Carta Náutica das Lagoas de Maricá, Fonte Google. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Partindo da proposta de pesquisa de aliarmos a visão técnica, do 

conhecimento científico e acadêmico, com a visão local, analisando as  vantagens, 

desvantagens, avanços e limitações resultantes desta aliança, o objetivo deste 

capítulo é abordar algumas das ferramentas utilizadas em nosso projeto, procurando 

entender sua importância e as metodologias que envolvem sua aplicação. 

 A partir das análises feitas no contexto local, levando em consideração tanto 

os aspectos físicos, quanto os econômicos e sociais da área de estudo (ver capítulo 

I), nosso objetivo agora é tratar do estudo de caso.  Abordaremos, neste capítulo, as 

diversas etapas do trabalho de campo, realizado na área de Proteção Ambiental de 

Maricá. 

 

2.1. ANÁLISE SÓCIOAMBIENTAL 
 

 Através da análise dos fatos e dados, uma possível solução para à área da 

provável implantação do resort, seria a implementação da 

recategorização/reavaliação da APA, para Parque da Restinga e uma Reserva 

Extrativista na UC da Restinga de Maricá. De acordo com a definição no Atlas 

Geográfico Escolar do IBGE 2007, reserva extrativista seria: “Unidade de 

conservação cuja área é utilizada por populações extrativistas tradicionais para os 

quais a subsistência se baseia no extrativismo e, complementarmente, na agricultura 

de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Tem como objetivos 

básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso 

sustentável dos recursos naturais da unidade. È de domínio público, com seu uso 

concedido às populações extrativistas tradicionais”. (p.192). 

 

 No que tange a futura utilização da área de proteção ambiental, na reserva 

seria incentivado o uso da restinga para realização de pesquisas cientificas (a ser 

implantado por instituições de pesquisa) bem como visitas guiadas (cobrando um 

valor simbólico), excursões de programas de educação ambiental ou cursos avulsos 

(sobre ecologia, sistema de lacunas, etc.). Vale ressaltar que a mão-de-obra 

utilizada neste projeto seria a local que no caso da restinga de Maricá são os 
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próprios pescadores da comunidade de Zacarias e seus familiares, após passarem 

por um curso de formação de guias que poderá ser elaborado, por exemplo, pela 

prefeitura.   

 

 Sendo assim, os pescadores manteriam sua principal atividade econômica 

tradicional, a pesca e teriam uma renda extra, oriunda com o trabalho de guia do 

parque. Além de garantir a pesca artesanal, estariam assegurados o ecossistema, a 

área costeira, o sistema lagunar, os sítios arqueológicos e a pesquisa científica.  

 Portanto, a partir da situação retratada, vimos como necessidade informar 

para as pessoas no sentido de fazer emergir para o foco discursivo vigente toda a 

questão que envolve a implementação do resort na restinga.  Não como oposição 

direta a esse tipo de construção no município de Maricá, mas sim, a instalação deste 

tipo de infra-estrutura de tamanha magnitude dentro de uma Área de Preservação 

Ambiental.  

 É necessário deixar bem claro que na elaboração do projeto de pesquisa, os  

atores envolvidos, são contundentes em afirmar que a implantação do resort possui 

um projeto bem “elaborado” e grandioso sendo de bom proveito para a economia do 

município, porém somente se for construído em local apropriado, fora da área de 

proteção ambiental.  Caso o resort seja realmente construído na APA, todo 

ecossistema local será atingido e poderá ter conseqüências irreversíveis. Em 

relação à comunidade de pescadores de Zacarias provocará o fim de suas 

atividades que duram centenas de anos.  

 

2. 2. IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA APA DE MARICÁ. 

 Os principais impactos para a melhoria socioambiental do ecossistema da 

APA, as transformações esperadas em termos de melhoria do contexto 

socioambiental da unidade de conservação em foco deverão beneficiar as diversas 

iniciativas de vários segmentos da sociedade maricaense no sentido do 

ecodesenvolvimento. A noção do local como um espaço diversificado e heterogêneo 

contribui para se forjar a capacidade adaptativa da sociedade frente às mudanças 

globais e principalmente da conservação/preservação das áreas naturais.  No 
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entanto, entre os principais impactos socioambientais positivos previstos, destacam-

se os seguintes.   

• Apoio a campanhas de sensibilização e conscientização e ações de 

regeneração da fauna e flora da APA de Maricá, em concomitância ao 

planejamento estratégico participativo para a atualização das formas de 

governança desta UC, auxiliando para o alcance de sua auto-sustentabilidade 

ecológica e cultural;  

• Contribuição para aumento da auto-estima da população Maricaense e das 

comunidades pesqueiras e ao redor da UC e sensibilização da opinião pública 

para a recategorização da UC; 

• Capacitação técnica e formação especializada de uma parcela expressiva dos 

stakeholders em gestão socioambiental do uso e da ocupação costeira como 

agentes multiplicadores para fins de sustentabilidade das ações 

empreendidas pelo projeto;  

• Fortalecimento da participação das comunidades pesqueiras no 

gerenciamento da Comunidade tradicional de Zacarias, através da 

qualificação de sua inserção na efetiva busca da sustentabilidade;  

• Análise jurídico-ambiental das legislações ambientais e demais vigentes e 

avaliação dos conflitos e injustiças ambientais gerados pelo Plano de Manejo 

na APA de Maricá.   

• Reavaliação/recategorização/ressignificação da Unidade de Conservação a 

partir do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, 

(SNUC) e da Legislação vigente, objetivando regular o uso do solo.  

 

2.3. DA VEGETAÇÃO DE PRAIAS E DUNAS  
 

 A vegetação de praias e dunas é importantíssima para o ambiente da 

restinga, por serem áreas em contínua modificação pela ação dos ventos, chuvas e 

ondas, caracterizam-se como vegetação em constante modificação e possui um 

rápido dinamismo, o ambiente natural de restinga é consistente e acomodado 
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mantendo-se sempre como vegetação pioneira de primeira ocupação (climax 

edáfico) também determinada por marés, não sendo considerados estágios 

sucessionais.  

• Na zona entremarés (estirâncio) existe criptógamas representadas por 

microalgas e fungos não observáveis a olho nu. Na área posterior surgem 

plantas herbáceas providas de estolões ou de rizomas, em alguns casos 

formando touceiras, com distribuição esparsa ou recobrindo totalmente a 

areia, podendo ocorrer a presença de arbustos, chegando em alguns locais a 

formar maciços;  

• Estrato herbáceo predominante apenas nas dunas; 

• No estrato herbáceo não se consideram parâmetros como altura e diâmetro. 

No estrato arbustivo a altura varia entre 1,0 e 1,5 m e o diâmetro raramente 

ultrapassa 3 cm;  

• Poucas epífitas, representadas por líquens (Usnea barbata, Parmelia spp), 

briófitas, pteridófitas (Microgramma vaccinifolia), bromeliáceas (Tillandsia spp, 

Vriesea spp), orquidáceas Epidendrum spp, chuva-de-ouro (Oncidium 

fexuosum e Encyclia spp); as epífitas, quando presentes, no estrato arbustivo, 

podem ser briófitas, líquens bromélias e orquídeas (Epidendrum spp);  

• Quantidade e diversidade signifcativa de trepadeiras, podendo ocorrer  

Stigmaphyllon spp,  Oxypetalum sp, Mandevilla spp,  Smilax spp, Mikania spp,  

Cassitha spp, Davilla rugosa;  

• Camada fina de serapilheira, podendo em alguns locais acumular-se sob as 

moitas;  

• Subosque ausente;  

• No estrato herbáceo pode haver predominância de gramíneas ou ciperáceas; 

no herbáceo-arbustivo, qualquer uma das espécies ocorrentes pode 

predominar; nas áreas abertas e secas ocorrem líquens terrestes (Cladonia 

spp) e briófitas;  
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• Espécies indicadoras: Dalbergia ecastaphylla; Dodonaea viscosa; monjoleiro 

(Abarema spp), canelinha-do-brejo (Ocotea pulchella), aroeirinha (Schinus 

terebinthifolius); orelha-de-onça (Tibouchina holosericea), maria-mole 

(Guapira opposita); feijão-de-praia (Sophora tomentosa); erva-baleera (Cordia 

verbenacea), araçá (Psidium cattleyanum), camarinha (Gaylussacia 

brasiliensis), caúna ou congonhinha (Ilex spp), maçã-de-praia (Chrysobalanus 

icaco); Erythroxyllum spp, Pera glabrata, pinta-noiva (Ternstroemia 

brasiliensis), pitanga (Eugenia unifora); orquídeas terrestres (Epidendrum 

fulgens, Catasetum trulla,  Cleistes libonii), sumaré ou sumbaré (Cyrtopodium 

polyphyllum); bromeliáceas terrestres (Nidularium innocentii;  Quesnelia 

arvensis;  Dyckia encholirioides;  Aechmea nudicaulis), pteridóftas: 

samambaia-de-buquê (Rumohra adiantiforme); Blechnum spp, Schizaea 

pennula;  

• Substrato arenoso de origem marinha, seco. Em alguns trechos pode 

acumular água;  

• Na época chuvosa, dependendo da altura do lençol freático;  

• Endemismos não conhecidos;  

• Ocorrência de aves migratórias e residentes como: saíras (Tangara spp); 

gaturamos (Euphonia spp); tucanos e araçaris (Ramphastos spp, Selenidera 

maculirostris e Baillonius bailloni); arapongas (Procnias nidicollis); bem-te-vis 

(Pitangus sulphuratus); macucos (Tinamus solitarius); jaós (Crypturellus sp); 

jacús (Penelope obscura); 

2.3.1 Do Ambiente da Restinga 
 

 O ambiente da restinga é formado por uma especificidade de recursos 

naturais (biótico e abiótico).  Assim, para melhorar a forma de utilização da área, 

como já foi citado anteriormente, necessita ser feito uma recategorização da UC.   

Pois viabilizaria a preservação de seus atributos naturais, ao mesmo tempo 

movimentaria a economia do município de forma a prover um desenvolvimento 

econômico e sócio-ambiental que assegure aos pescadores a sua fonte de renda e 
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conscientizaria todos moradores da região de Maricá sobre a importância da 

preservação ambiental na Unidade de Conservação.  

 

2.3.2. Entendendo a Vegetação de Restinga 
 

 De acordo com a resolução do CONAMA nº 7, de 23 de julho de 1996, 

entende-se por vegetação de restinga o conjunto das comunidades vegetais, 

fisionomicamente distintas, sob influência marinha e flúvio-marinha. Essas 

comunidades, distribuídas em mosaico, ocorrem em áreas de grande diversidade 

ecológica, sendo consideradas comunidades edáficas por dependerem mais da 

natureza do solo que do clima. Essas formações, para efeito desta Resolução, são 

divididas em: Vegetação de Praias e Dunas, Vegetação Sobre Cordões Arenosos e 

Vegetação Associada às Depressões. 

 Na restinga os estágios sucessionais diferem das formações ombrófilas e 

estacionais, ocorrendo notadamente de forma mais lenta, em função do substrato 

que não favorece o estabelecimento inicial da vegetação, principalmente por 

dissecação e ausência de nutrientes. O corte da vegetação ocasiona uma reposição 

lenta, geralmente de porte e diversidade menores, onde algumas espécies passam a 

predominar. Dada a fragilidade desse ecossistema à vegetação exerce papel 

fundamental para a estabilização de dunas e mangues, assim como para a 

manutenção da drenagem natural. A dinâmica sucessional da restinga passa a ser 

caracterizada a seguir:  

2.3.3.   Os Estágios da Restinga 
 

 I - estágio inicial de regeneração do escrube, II- estágio médio de 

regeneração do escrube, III - estágio avançado de regeneração do escrube , IV - 

floresta baixa de restinga, V - primária/original, VI - estágio inicial de regeneração da 

floresta baixa de restinga, VII - estágio médio de regeneração da floresta baixa de 

restinga,VIII - estágio avançado de regeneração da floresta baixa de restinga, IX - 

floresta alta de restinga ,  X - primária/original, XI - estágio inicial de regeneração da 

floresta alta de restinga, XII - estágio médio de regeneração da floresta alta de 

restinga ,XIII - estágio avançado de regeneração da floresta alta de restinga, XIV - 
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vegetação associada às depressões, XV- entre cordões arenosos, XVI - brejo de 

restinga, XVII- floresta paludosa, XVIII - floresta paludosa sobre substrato turfoso , 

XIX - primária/original, XX - estágio inicial de regeneração da floresta paludosa sobre 

substrato turfoso, XXI - estágio médio de regeneração da floresta paludosa sobre 

substrato turfoso, XXII - estágio avançado de regeneração da floresta paludosa 

sobre substrato turfoso, XXIII - floresta de transição restinga-encosta,XXIV- primária 

/original,  XXV - estágio inicial de regeneração da floresta de transição restinga-

encosta, XXVI - estágio médio de regeneração da floresta de transição restinga-

encosta, XXVII - estágio avançado de regeneração da floresta de transição restinga-

encosta. 

2.3.4.  Da Comunidade de  Zacarias 
 

A comunidade de Zacarias situa-se há mais de dois séculos na região, 

localizada dentro da Área de Proteção Ambiental (APA), na margem da Lagoa de 

Maricá, ocupando uma faixa com cerca de 100 metros de largura. “Escandido entre 

a Ponta da Pedra e a Ponta do Capim, o casario do povoado amoldava-se à 

vegetação baixa da restinga”. (Mello e Vogel, 2004, p. 29). É constituída por 

aproximadamente 42 domicílios e tem uma população de 150 pessoas (dados 

referentes ao Plano Diretor de 1995), em sua maioria oriunda do próprio local (mais 

de 90% de seus moradores nasceram no núcleo). Segundos relatos dos 

pescadores, hoje habitam a comunidade de Zacarias entorno de 60 famílias que 

vivem da pesca¹, sendo a população em si constituída de mais de 300 pessoas. Esta 

comunidade é descendente de três principais famílias (o clã dos Marins, Costa e os 

Marques) e os não nativos estão na comunidade por relações de casamento e 

muitas vezes são descendentes das mesmas famílias, mas moravam em Niterói ou 

em Saquarema.  

A população apresenta dominância de homens, e sua maior parte tem como 

atividade econômica à pesca, porém alguns pescadores têm outro emprego 

complementar em sua renda mensal, muitas vezes ligado ao setor terciário  

 

¹ Dados não oficiais, obtidos através de entrevistas com os moradores zacarieiros, filiados a 
Associação Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores da Comunidade de Zacarias. Entrevistas 
concedidas no dia 04/02/2009. 
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(construção civil). Em relação à pesca artesanal, o município de Maricá até o início 

da década de 50 tinha sua economia baseada na própria pesca, no entanto a partir 

da abertura do canal de Ponta Negra, ligando a Lagoa de Guarapina ao mar houve 

uma redução nos estoques pesqueiros da região, principalmente o camarão, devido 

à inversão da salinidade e nos dias de hoje a produção está reduzida para um 

atendimento precário à demanda local.  

Um dos grandes impasses que atingem a região atualmente em relação à 

colônia de pescadores seria que de acordo com o projeto de implantação do resort, 

haveria a construção de uma marina com capacidade para aproximadamente 1000 

embarcações (vide o tópico quatro). No entanto para que seja construída a marina, 

seria necessária a construção de um novo canal ligando a lagoa de Maricá ao 

oceano, o que poderá ocasionar um novo dano ao ecossistema, provocando, por 

exemplo, a diminuição do espelho d’água da lagoa. Outra questão a ser ressaltada, 

a população de Zacarias não possui o título de propriedade de terra na qual se 

localizam, apesar de que já há diversas reuniões marcadas com o intuito de resolver 

a questão da posse, e nem o “Termo de Permissão do Uso da Faixa Marginal de 

Proteção, expedido pela SERLA – Fundação Superintendência Estadual de Rios e 

Lagoas”. (LIMA, 2007, p.33) 

 
Não é a primeira vez que os pescadores de Zacarias são ameaçados de 

perderem o seu local de trabalho e moradia. Em meados dos anos oitenta o antigo 

proprietário, Lúcio Tomé Feteira, planejou a construção de um empreendimento 

urbano na área denominado Cidade São Bento da Lagoa. O processo foi revertido 

com a mobilização dos pescadores junto a movimentos ambientalistas locais e 

membros das universidades. 

Uma área muito importante para o equilíbrio biológico do sistema lacunar de 

Maricá e principalmente para a sobrevivência da comunidade de pescadores de 

Zacarias são os brejos formados entre cordões e a orla das lagunas. Esses brejos, 

tidos como locais insalubres, são locais ricos em nutrientes que garantem 

fornecimento de material nutritivo para as cadeias alimentares das lagoas, são áreas 

de desova e abrigo para uma fauna variada, além de garantir a economia dos 

pecadores de Zacarias por serem habitat de diversas espécies de peixes. 
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 Como traço marcante da sociedade local, a cultura dos pescadores 

tradicionais possui uma dinâmica de saberes que propicia a conservação da 

natureza, o que a torna um patrimônio cultural extremamente valioso à investigação 

científica contemporânea e à própria gestão socioambiental dos recursos costeiros e 

marinhos. Estudos têm comprovado que o acervo de conhecimentos dos 

pescadores sobre o espaço marítimo é construído pela experiência, abstração e 

intuição (Sense, 1995; Berkes et alii, 2000; Cunha, 2003; Prado, 2002; Fonseca-

Kruel e Peixoto, 2004; Diegues, 2005).   

 A região possui, ainda, registros de sambaquis que indicam grupos de 

pescadores pré-históricos que percorriam entre Itaipu em Niterói e Cabo Frio. Suas 

atividades eram um misto de pesca e coletores do meio ambiente, valendo-se da 

fauna e flora, além da matéria-prima para confecção de artefatos líticos (Apud 

Fonseca-Kruel e Peixoto, 2004). Com a chegada dos colonizadores, as 

transformações passaram a ocorrer em Arraial, gerando miscigenações entre 

portugueses e índios Tamoios, mas de forma lenta devido ao seu isolamento 

geográfico. 

 

2.3.5.  APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO RESORT 
 

O projeto é totalmente ambicioso de construção de um empreendimento 

imobiliário e turístico do tipo resort, que caso for liberado para a construção será 

realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Brasileiro (IDB), braço no Brasil do 

grupo de empresários portugueses e espanhóis, que são os atuais proprietários da 

área.  O projeto prevê um investimento segundo o projeto estimado na ordem de U$ 

4 bilhões, sendo R$ 320 milhões investidos em água e esgoto. Segue abaixo a 

imagem do projeto do resort (imagem 8). 
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Figura 8 - Visualização do Projeto. 

 
 

2.4.  METODOLOGIA E/OU OPERACIONALIZAÇÃO 

  
 Apresentação de conceitos, exposição de fatos existentes e referentes aos 
objetivos e objetos da pesquisa, que possam contribuir para a realização da 
investigação, no sentido de descrever e explicar as argumentações de comprovação e 
contestação da sua suposição.  

Tipos de Pesquisa 

Conforme os meios de investigação: 

Pesquisa documental e bibliográfica 

Quanto a sua finalidade:  

Pesquisa descritiva e explicativa 

 Objetiva expor características de determinado fato (permanência da 
Comunidade de Zacarias e da Área de Preservação Ambiental) e de trazer a 
explicação de prováveis injustiças ambientais existentes e da necessidade de 
reavaliação da Unidade de Conservação.  
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� Recorte Espacial:  
 

 O recorte espacial corresponde às áreas que deverão ser visitadas no trabalho 
de campo e áreas de injustiças e conflitos ambientais, delimitadas e caracterizadas na 
Área de Preservação Ambiental. 

Figura 9 –Recorte Espacial – Fonte Google. 

 

� Investigação bibliográfica 
 
 Com seleção e aplicação de conteúdo que levem a efeito os objetivos da 
pesquisa, a partir dos seguintes materiais: 
�  Livros 
�  Capítulos de livros 
�  Estudos recentes encontrados em artigos científicos 
�  Dissertações de mestrado 
�  Teses de doutorado 
�  Periódicos (revistas e jornais) 
 
� Investigação documental 
 
 Com a análise, seleção, ordenação e incorporação ao corpo da pesquisa de 
documentos existentes em órgãos públicos e privados em Niterói, Maricá e      Rio de 
Janeiro. 

�  Registros 
�  Decretos 
�  Regulamentos 
�  Comunicações 
�  Materiais publicados em mídia eletrônica e impressos 
�  Entrevistas e declarações 
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2.5. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS. 
 

 Em decorrência do projeto de recategorização e do estudo jurídico-ambiental 
a ser realizado nas legislações pertinentes a Área de Preservação Ambiental, serão: 

 Analisados os instrumentos jurídicos e  realizadas propostas,  com o intuito de 
promover a ressignificação, reavaliação e por derradeiro a recategorização , tendo 
em vista a preservação/conservação da Unidade de Conservação existente na 
Restinga de Marica, objetivando a  mitigação dos conflitos e das injustiças 
ambientais.  

 Avaliação integrada dos resultados da fase de implementação pelos atores 
sociais locais, parceiros e demais entidades envolvidas;  

 Design participativo do projeto de recategorização da Unidade de 
Conservação para efeito da sustentabilidade;  

 Ampla divulgação na mídia especializada em meio ambiente e geral.  

Investigação Documental Iconográfica 

Conhecimento e descrição de 
documentação visual (Mapas e 
Fotografias), para compor as referências 
e auxiliar na elaboração de material 

Estes procedimentos foram 
adotados com a finalidade 
de facilitar: o entendimento 
e ilustrar o conteúdo 
textual da pesquisa 

Material Gráfico: 

Reinterpretação gráfica de material 
iconográfico com o propósito de 
uniformizar a linguagem gráfica e de 
recortar na sua abrangência visual a 
área de estudo. 

Uma expressão destes 
agentes sobre o que 
acontece nessa área. Com 
o intento de esclarecer a 
importância e 
preservar/conservar a 
Unidade de Conservação 

Entrevista: (Verbalização de juízo) 
com representantes dos agentes 
implicados 
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2.6. RECURSOS, RISCOS E DIFICULDADES. 
       Os recursos serão suportados pelo pesquisador e os riscos são ínfimos.  Com 

relação às dificuldades as mesmas são de grau médio, visto a área de estudo se 

localizar a mais de 250 km da residência do pesquisador. 

 

2.7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

ATIVIDADES MESES  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1- Pesquisas             

2- Técnicas e Bibliografia             

3- Dados e Observações             

4-  Análise de Dados             

5- Desenvolvimento             

6- Discussão e revisão do 

relatório preliminar  
            

7- Redação             

 

2.8.  CUSTOS  
 O valor total previsto para execução deste plano é de R$.5.500,00 . 

 Deve-se acrescentar como contrapartida aos valores solicitados para a 

operação deste plano de divulgação a assessoria de imprensa.  

2.8.1. Parcerias e alianças  
 

 As duas principais parcerias/alianças e outras que terão o papel de parceiros-

executores: 
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a) Principais parcerias e alianças: Escritório da APALMA, Movimento Pró-Restinga,  

Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, dentre outros.  

O INEA – Instituto Estadual do Ambiente local é o poder executivo atual da APA de 

Maricá ante a falta de um conselho gestor, em fase de implantação.   

b) Parceiros-executores:  

• ONGs e Associações de Meio Ambiente.  

• Núcleo de Pesquisa e Grupos de Pesquisa da Universidade Federal Fluminense,  

da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro.  

Outras parcerias e alianças locais e potenciais serão buscadas depois, no início do 

projeto para apoio institucional técnico;  

2.8.2. Orçamento  
 

a) Viagens....................................................................... R$ 2.000,00  

b) Divulgação.................................................................. R$ 3.000,00  

c) Outros......................................................................... R$    500,00  

VALOR TOTAL DO PROJETO  

R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais) 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
 Este capítulo tem como objetivo apontar para todos os resultados e produtos 

gerados a partir desse projeto.  Também vamos discutir os resultados alcançados 

por meio da metodologia, começando pelas resoluções que demonstram a 

complexidade da restinga, seguindo pelas demais, de forma que se caracterize a 

necessidade da recategorização da UC. 
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Resoluções do CONAMA, complexidade da Restinga.   

RESOLUÇÃO CONAMA nº 10, de 14 de dezembro de 1988 

Publicada no DOU, de 11 de agosto de 1989, Seção 1, páginas 13660-13661 -

Dispõe sobre a regulamentação das Áreas de Proteção Ambiental -APAs. 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 13, de 6 de dezembro de 1990 

Publicada no DOU, de 28 de dezembro de 1990, Seção 1, página 25541 

Dispõe sobre normas referentes às atividades desenvolvidas no entorno das 

Unidades de Conservação. 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 6, de 4 de maio de 1994 

Publicada no DOU no 101, de 30 de maio de 1994, Seção 1, páginas 7913-7914 

Correlações: 

· Em cumprimento ao art. 6º do Decreto no 750/93 e art. 1o, § 1o da Resolução 

CONAMA nº 10/93. 

· Convalidada pela Resolução CONAMA nº 388/07 para fins do disposto na Lei 

11.428, de 22 de dezembro de 2006 

Estabelece definições e parâmetros mensuráveis para análise de sucessão 

ecológica da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro. (Fonte CONAMA). 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 249, de 29 de janeiro de 1999 

Publicada no DOU no 21, de 1º de fevereiro de 1999, Seção 1, página 60 

Diretrizes para a Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata 

Atlântica. 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 302, de 20 de março de 2002 

Publicada no DOU no 90, de 13 de maio de 2002, Seção 1, páginas 67-68 

Correlações: 

· Complementa a Resolução CONAMA no 303/02 
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Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno.  

RESOLUÇÃO CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002 

Publicada no DOU nº 90, de 13 de maio de 2002, Seção 1, página 68 

Correlações: 

· Complementada pela Resolução CONAMA no 302/02 

· Alterada pela Resolução CONAMA n° 341/03 (acrescenta novos considerandos) 

· Revoga a Resolução CONAMA no 4/85 - Dispõe sobre parâmetros, definições e 

limites de Áreas de Preservação Permanente. 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 341, de 25 de setembro de 2003 

Publicada no DOU nº 213, de 3 de novembro de 2003, Seção 1, página 62 

Correlações: 

· Altera a Resolução CONAMA n° 303/02 (acrescenta novos Considerandos) 

Dispõe sobre critérios para a caracterização de atividades ou empreendimentos 

turísticos sustentáveis como de interesse social para fins de ocupação de dunas 

originalmente desprovidas de vegetação, na Zona Costeira. 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006 

Publicada no DOU nº 61, de 29 de março de 2006, Seção 1, páginas 150 - 151 

Correlações: 

· Em atendimento à Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, altera pela MP 

2.166/2001-Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse 

social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 

vegetação em Área de Preservação Permanente- APP. 

As Resoluções supracitadas exercem papel fundamental no projeto de 

recategorização em razão da especificidade de cada uma. 



48 

                                                  

3.1.  A IMPORTÂNCIA DAS RESTINGAS COMO OBJETO DE ESTUDOS. 

 Nas restingas do Estado do Rio de Janeiro, as comunidades praianas têm 

sido o objeto da maioria dos estudos ecológicos, já as comunidades arbustivas 

abertas e as arbóreas, mais afastadas da praia, foram consideradas com menor 

ênfase. Nenhum estudo descritivo foi realizado, até o momento, nas comunidades 

arbustivas fechadas, criando uma lacuna nos dados disponíveis sobre a vegetação 

de restinga, o que tem dificultado o estabelecimento de uma nomenclatura unificada 

para as comunidades de restinga no Brasil.  

 A importância dos estudos descritivos sobre vegetação de restinga para a 

preservação ambiental e manejo de unidades de conservação reside no 

fornecimento de dados sobre a dinâmica de comunidades. Essas pesquisas 

procuram, ainda, facilitar a escolha de espécies cujas populações mereçam estudos 

mais detalhados, objetivando a preservação de espécies raras e o aumento de 

conhecimento sobre estratégias bem sucedidas na colonização de ambientes com 

solos pobres, como os de restinga.  

 Estudos fitossociológicos realizados nas restingas do estado do Rio de 

Janeiro e enfocando comunidades arbustivas e arbóreas foram desenvolvidos por 

Araujo & Peixoto (1977), Henriques et al. (1986), Silva (1991), Ribas (1992), Ribas et 

al. (1993), Sá (1996), Montezuma (1997), Zaluar (1997) e Assumpção & Nascimento 

(1998, 2000).  

 Pereira e Araújo (2001) descreveram a estrutura da vegetação arbustiva 

fechada do cordão arenoso interno da restinga de Barra de Maricá.  Compararam os 

resultados obtidos com os de outros estudos realizados em comunidades arbustivas 

e arbóreas de restinga, identificando a comunidade estudada utilizando a 

classificação proposta por Araujo & Henriques (1984) colaborando com a discussão 

sobre a nomenclatura utilizada para designar as formações vegetais de restinga.  

 Portanto, os estudos demonstram que a restinga exerce papel fundamental no 

ambiente natural da unidade de conservação e a escolha da espécie torna-se 

fundamental, em razão de suas peculiaridades para a preservação ambiental. 
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3.3- A APA DE MARICÁ COMO ZONA NÚCLEO DA RBMA 
 

 Informações colhidas no site da Unesco, organismo ligado à ONU nos dão 

conta de que “O Programa Homem e a Biosfera (MaB – Man and the Biosphere) foi 

criado como resultado da "Conferência sobre a Biosfera" realizada pela UNESCO 

em Paris, em setembro de 1968.” O MaB foi lançado em 1971 como um programa 

de cooperação científica internacional sobre as interações entre o homem e seu 

meio. Entre as suas linhas de ação está a implementação, em todo o mundo, de 

Reservas da Biosfera, concebidas como um instrumental inovador do planejamento 

“para combater os efeitos dos citados processos de degradação, promovendo a 

conservação da natureza e o desenvolvimento sustentável”.  

Segundo o MaB: 

 “Reservas da Biosfera são áreas de ecossistemas terrestres e/ou marinhos 

reconhecidas pelo programa MAB/UNESCO como importantes em nível 

mundial para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento 

sustentável e que devem servir como áreas prioritárias para experimentação e 

demonstração dessas práticas. As Reservas da Biosfera são o principal 

instrumento do Programa MaB e compõe uma rede mundial de áreas voltadas 

a Pesquisa Cooperativa, a Conservação do Patrimônio Natural e Cultural e a 

Promoção do Desenvolvimento Sustentável.” 

 Atualmente existem aproximadamente 450 Reservas da Biosfera, em cerca 

de 100 países do mundo e ainda que sejam declaradas pela UNESCO, as Reservas 

da Biosfera são propostas por iniciativa de cada país e cabe integralmente a este 

país sua administração, considerando-se os princípios do Programa MaB. 

 O Brasil, signatário do MaB, incorporou o conceito de Reservas de Biosfera, 

incluindo-o como uma das modalidades do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, instituído pela Lei Federal 9.985 de 18 de julho de 2000, capítulo VI, 

artigo 41. Antes mesmo da promulgação da Lei Federal, orientados pela 

Constituição Federal de 1988, que considerou os remanescentes da Mata Atlântica 

como áreas de Preservação Permanente, implantou-se a primeira Reserva da 

Biosfera do Brasil, exatamente para proteger este ecossistema, assim definido:   
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 “Corresponde a um mosaico de ecossistemas 

florestais e outros ecossistemas florestais e 

outros ecossistemas associados (restingas, 

manguezais, etc.) que formavam um grande 

contínuo florestal à época do descobrimento do 

Brasil.” (Anuário Mata Atlântica, disponível em 

www.rbma.org.br). 

 Segundo dados do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica  

“A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - 

RBMA cuja área foi reconhecida pela 

UNESCO, em cinco fases sucessivas entre 

1991 e 2002, foi a primeira unidade da Rede 

Mundial de Reservas da Biosfera declarada no 

Brasil. É a maior reserva da biosfera em área 

florestada do planeta, com cerca de 35 milhões 

de hectares, abrangendo áreas de 15 dos 17 

estados brasileiros onde ocorre a Mata 

Atlântica, o que permite sua atuação na escala 

de todo o Bioma.” (Anuário Mata Atlântica, 

disponível em www.rbma.org.br). 

 

 Dos estados brasileiros três estão integralmente no domínio da mata atlântica, 

Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina. Maricá possui 23% de seu território 

coberto por vegetação de mata atlântica, incluído neste total os quase 500 hectares 

de restinga preservados, ou seja, a APA (Atlas dos Remanescentes Florestais da 

Mata Atlântica Período 2005-2008, 2009, 117), é exatamente a mesma proporção do 

vizinho Niterói, que, no entanto não possui mais áreas de restinga. São dois 

municípios que vem sofrendo um intenso processo de urbanização, o primeiro com a 

ocupação acelerada do grande estoque de lotes vagos, o segundo uma 

verticalização disseminada por todo o território. No entanto neste comparativo Niterói 

leva vantagem, em termos de conservação da mata atlântica, pois a maior parte da 
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cobertura vegetal está protegida por diversas unidades de conservação, o que não 

ocorre com Maricá. 

 

 Para balizar nossas considerações enfatizamos que a urbanização acelerada 

por que vem passando o município, com índice de crescimento anual maior do que 

5% ao longo da última década serão em muito potencializada com a implantação do 

COMPERJ, com um impacto para os ecossistemas locais que ainda está para ser 

avaliado.  

 

 A título de exemplo citamos matéria divulgada no Ambiente brasil 

(www.ambientebrasil.com.br), acerca dos resultados do IQM-VERDE, elaborado pela 

Fundação CIDE: 

“Estão na Região Metropolitana e na Região 

dos Lagos os municípios com maior perda 

de florestas primárias e secundárias, nos 

últimos trinta e cinco anos. A perda de 

florestas primárias e em diferentes estágios 

de regeneração natural está relacionada, 

principalmente, aos diversos fatores de 

expansão urbana (turismo - na Região dos 

Lagos - e ocupação de periferias na Região 

Metropolitana, por exemplo).”   
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Tabela 3- Municípios com maior percentual de perda de florestas primárias e 

secundárias, nos últimos trinta e cinco anos. Fonte: Fundação CIDE 
 

Municípios (%) 

Cabo Frio -20,86 

Piraí -17,50 

São Gonçalo -16,27 

Japeri -15,58 

Nilópolis -15,58 

Magé -14,56 

Niterói -13,20 

Maricá -11,74 

Belford Roxo -10,82 

Araruama -10,69  

Nota: As secundárias correspondem a florestas em diferentes estágios de 
regeneração natural. 

 A proposta é de que se faça frente a esta perda a partir da observância a 

todos os dispositivos legais que prevêem a preservação de áreas ameaçadas em 

Maricá adequando-as às disposições do SNUC. 

 O Ministério do Meio Ambiente (2000) ao avaliar ações prioritárias para a 

conservação da biodiversidade da mata atlântica considerava nominalmente de 

extrema importância biológica as restingas de Maricá, Araruama e Cabo Frio, para a 

preservação de anfíbios e répteis (p. 20); e as restingas do norte fluminense para 

preservação de mamíferos (p. 12). De alta importância biológica a restinga de 

Maricá para a preservação de aves (p. 14). De qualquer modo, já na página 

introdutória do diagnóstico a área costeira que se estende de Niterói a Saquarema é 

considerada de extrema importância biológica. 

 No que se refere ao Município de Maricá, o “Mapeamento Preliminar da 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica” classifica a área da APA de Maricá 

integralmente como Zona Núcleo, enquanto que o espelho d’água das lagunas é 

considerado como área prioritária extremamente alta para a preservação. 
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 O que depreendemos a partir desta publicação é que a “Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica” compreende Niterói e Maricá como um mosaico de áreas a serem 

preservadas Zonas Núcleo, Zonas de Recuperação, Zonas de Amortecimento e 

Zonas de Transição. No caso específico de Maricá, estas zonas cobrem ao menos 

¾ do território municipal. 

 Para o estado do Rio de Janeiro, segundo Rambaldi (s.d.), as diversas zonas 

são assim definidas: 

Zona Núcleo I – correspondem às áreas das unidades de conservação federais e 

estaduais abrangendo os trechos mais preservados dos ecossistemas do estado do 

Rio de Janeiro. 

Zona Núcleo II – são áreas florestais bem preservadas que revestem trechos 

contínuos da serra do Mar, mas que, embora protegidas pelo Código Florestal, não 

foram transformadas em unidades de conservação. 

Zona Tampão ou de Amortecimento – são áreas que envolvem as zonas núcleos, 

nas quais o uso do solo e demais atividades econômicas devem garantir a 

integridade dos ecossistemas circundados. 

Zona de Transição – são as zonas mais externas da Reserva da Biosfera, onde os 

princípios básicos de desenvolvimento sustentado devem ser incentivados, visando 

reduzir o impacto das concentrações populacionais, estradas ou núcleos industriais, 

 

3.4 – BASE LEGAL 
 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, Cap II, art. 20 – Bens da União; 

_ Lei nº 4 771 de 15 de setembro de 1965 – Código Florestal; 

_ Lei nº 11 428 de 22 de dezembro de 2006 – lei do Bioma Mata Atlântica; 

_ Resolução CONAMA 303 de 2002 – Áreas de Proteção Permanente; 

_ Decreto nº 5 300 de 7 de dezembro de 2004 – Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro; 
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_ Lei nº 9 985 de 18 de julho de 2000 e Decreto nº 4 340 de 22 de agosto de 2002 – 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC; 

_ Lei nº 3 924 de 26 de julho de 1961 – Monumentos Arqueológicos e Pré-Históricos; 

_ Portaria nº 9 de 23 de janeiro de 2007 do MMA – Áreas Prioritárias de 

Conservação; 

_ Constituição do Estado do Rio de Janeiro – Áreas de Preservação Permanente – 

APP art. 268; 

_ Decreto Estadual nº 41 612 de 23 de dezembro de 2008 – Definição de Restingas 

no estado do Rio de Janeiro; 

_ Lei Estadual nº 1 807 de 1991 – Lei das Dunas; 

 As legislações acima mencionadas são o suporte jurídico-ambiental da 
recategorização. 

3.5. CRITICA AO PLANO DE MANEJO 2007. 
 

 Quanto ao Documento-Base para a formulação do Plano de Manejo, 

denominado Diagnóstico Ambiental da área de Proteção Ambiental de Maricá: 

Subsídio à elaboração do Plano de Manejo (FEEMA, maio de 2007), o mesmo  é 

inconsistente, pois trata-se de uma cópia do Plano Diretor de 1995. Copiar as partes 

que dizem respeitos aos aspectos naturais não tem grandes problemas, o texto é 

excelente com muitos detalhes sobre flora, a fauna, a geologia e geomorfologia da 

área. Embora existam vários trabalhos e espécies novos nesses treze anos, a 

caracterização realizada contempla os atributos atuais. O grande problema é a cópia 

do Plano Diretor de 1995 no aspecto sócio-econômico, os aspectos humanos sofrem 

transformações rápidas, o cálculo do PIB é anual e o censo populacional ocorre a 

cada dez anos com uma contagem dos municípios pequenos no meio da década. O 

diagnóstico não é fruto de pesquisa atual como pode ser visto abaixo, com os 

destaques para os itens mais desatualizados: 

 “ Sócio-Economia, Processo de Ocupação, Urbanização e Demografia”. 

 Com relação ao Zoneamento do Plano de Manejo, o mesmo divide a área em 

três categorias de ocupação: ZPVS – Zona de Preservação de Vida Silvestre (em 
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verde escuro no mapa), ZCVS – Zona de Conservação da Vida Silvestre (em verde 

claro no mapa) e ZOC - Zona de Ocupação Controlada (em rosa no mapa). Na 

ZPVS não é permitida a ocupação urbana, na ZCVS é permitida a ocupação urbana 

(residencial e turística) entre 15 e 70 % da área e a na ZOC o uso urbano é 

plenamente permitido.  

 O Plano de Manejo em vigor não protege os valiosos elementos do 
ecossistema presentes ainda por toda a área, que são protegidos por lei, como a 
faixa costeira, a faixa marginal de proteção do sistema lagunar, vegetações de 
restinga e mata atlântica, dunas, aves migratórias, espécies da flora e da fauna 
ameaçadas de extinção, sendo várias endêmicas, além de sítios arqueológicos e 
históricos e a comunidade pesqueira tradicional de Zacarias. Desta forma a Unidade 
de Conservação do tipo APA é inadequada para a localidade. 

 O Plano de Manejo fere a Constituição Federal e Estadual, a legislação 
ambiental, além de portarias, deliberações do CONAMA, além de tratados 
internacionais como a Reserva da Biosfera da UNESCO. Como são inúmeras 
normas  destacam-se as seguintes: 

• a – Constituição Federal,  Cap. II,  art. 20  Bens da União 

• b - Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal;  

• c - Lei nº 11 428 de 22 de dezembro de 2006 - Lei do Bioma Mata Atlântica;  

• d - Resolução CONAMA 303 de 2002 -  Áreas de Preservação Permanente; 

• e - Decreto nº 5.300 de 7 de dezembro de 2004 - Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro;  

• f - Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000 e Decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 
2002- Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC; 

• g - LEI Nº 3.924, DE 26 DE JULHO DE 1961 – Monumentos Arqueológicos e 
Pré-históricos; 

• h - PORTARIA No9, de 23 de janeiro de 2007 do MMA - Áreas Prioritárias de 
Conservação; 

• i – Constituição do Estado do Rio de Janeiro - Áreas de Preservação 
Permanente – APP, Art. 268; 

• j- Lei Estadual nº 1807/1991-  Lei das Dunas. 
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 O Plano de Manejo apresenta, ainda, um zoneamento, que libera para a 
urbanização dois trechos do cordão arenoso mais interno, antes parcialmente 
preservado pela CECA, compostos por campos de dunas e cobertos por vegetações 
de restinga. Esta norma desobedece à legislação estadual e federal, sobre dunas e 
vegetação de mata atlântica.  

3.5.1. O Plano de Manejo desobedece a Legislação e a Constituição. 

 O Plano de Manejo não obedece a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 
Art. 268 - Áreas de Preservação Permanente, a Resolução CONAMA 303, a Lei 
Estadual nº 1807/91:  

 “Art. 268 - São áreas de preservação Permanente:  II - as praias, vegetação 
de restingas quando fixadoras de dunas, as dunas, costões rochosos e as cavidades 
naturais subterrâneas - cavernas;  

 A Resolução CONAMA 303 de 2002 – Áreas de Preservação Permanente, 
protegem integralmente as dunas, Art. 3º inciso XI. 

 O Decreto não está cumprindo também a Lei Estadual nº 1807/1991, Lei das 
Dunas, nas suas áreas está proibida os parcelamentos e as construções: 

• “Art. 1º - Ficam criados os “Parques das Dunas” em todo o Estado do Rio de 
Janeiro.  

• Art. 2º - Os parques a que se refere o artigo 1º deverão ter como área as 
regiões onde existirem dunas.  

• Art. 4º- Não se permitirá o desmembramento, construção de prédios ou 
expansão de construções existentes nas áreas referidas no artigo 2º ” . 

 É importante ressaltar que a legislação, estadual e federal, protege as dunas, 
independente de serem cobertas ou desprovidas de vegetação. 

 A maior parte da área da APA é composta por cordões arenosos coberto por 
dunas como pode ser constatado no mapa denominado “Restrições Legais ao Uso e 
Ocupação da Área da APA de Maricá” e no texto do “Plano Diretor da APA de 
Maricá” (FEEMA, 1995, página 22) e repetido no “Diagnóstico ambiental da Área de 
Proteção Ambiental de Maricá: subsídio à elaboração do Plano de Manejo” (FEEMA, 
2007, página 7). Este documento é o suporte técnico do Plano de Manejo em 
questão.  

 O Plano Diretor da APA de 1995 apresenta uma excelente caracterização dos 
aspectos naturais da restinga (fauna, flora, geologia e geomorfologia), que não 
mudaram desde então, somente as pesquisas avançaram descobrindo novas 
espécies. O fato positivo foi a grande diminuição da extração clandestina de areia, 
ocasionando a recomposição do ambiente desde então. 
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 As dunas são definidas por estes relatórios técnicos como: 

“Relacionadas aos eventos regressivos do mar (abaixando seu nível) sincronizados 

com o clima mais seco, vastas áreas com areia ficaram expostas à ação do vento, 

originando as dunas da região. Com o umedecimento climático que se sucedeu, as 

dunas e restingas foram fixadas e colonizadas pela vegetação, adquirindo sua feição 

atual” (Plano Diretor da APA de Maricá, FEEMA, 1995) e (Diagnóstico ambiental da 

APA de Maricá, subsídio à elaboração do Plano de manejo, FEEMA, 2007).” 

Figura 10. Referência Mapa de Restrições Legais, Plano Diretor da APA, Fonte 
FEEMA – 1995. 

 

 De acordo com o IBGE, 2004, as dunas são originárias do trabalho eólico e  
recebem várias classificações de acordo com a tipologia.   

• “duna Corpo de areia acumulada pelo vento, que se eleva formando 
um cume único. Pode ocorrer isoladamente ou em associação, e ser 
formada independentemente da presença de qualquer acidente 
topográfico, sendo que, de fato alcança seu mais perfeito 
desenvolvimento quando o terreno é plano e monótono. 

• duna ativa Duna que se apresenta quase sempre desprovida de 
vegetação, e que se desloca incessantemente pela ação do vento. 

• duna de deflação Denominação aplicada as acumulações de areia 
derivadas de bacias de deflação, principalmente quando as 
acumulações apresentam grandes dimensões e erguem-se acima da 
cota da área-fonte. 
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• duna eqüidimensional Duna que apresenta pelo menos três faces de 
deslizamento e três cristas radiais. 

• duna marginal Primeiro cordão contínuo de dunas, adjacente e paralelo 
à praia,e situado ao longo da linha limite das mais altas marés. 

• duna morta Duna permanente, que se encontra coberta por 
Vegetação.” IBGE, 2004² 

 Na área da APA de Maricá são encontrados dois tipos de Dunas: marginais 
na área paralela e próxima à praia, e mortas, sobre o cordão arenoso mais interno e, 
em sua maior parte, cobertas de vegetação (ver foto em anexo), Na porção leste da 
restinga as dunas do cordão interno e externo estão desprovidas de vegetação ou 
levemente cobertas com vegetação rasteira.  
 
 Quanto ao tamanho das dunas, até mesmo as pequenas elevações de areia, 

trabalhadas pelo vento podem ser consideradas dunas, tal como aponta o 

documento técnico abaixo: 

 

“As dunas correspondem à remobilização das areias nas áreas de 

restingas, podendo alcançar dimensões diversas como na restinga de 

Marambaia, onde chegam a quarenta metros de altura, ou na 

Baixada Santista, onde não passam de pequenos montículos, 

recobertos por vegetação.” (MME, 1983).³       

 

 Os diferentes tipos e tamanhos de dunas presentes na APA são protegidos 

pela Constituição e por Lei específica estaduais, porém o decretado no Plano de 

Manejo libera para ocupação urbana vários trechos da restinga com dunas, em 

diferentes percentuais: 

 À oeste da APA, na ZOC–C, e ZCVS-D, que correspondem ao cordão 

arenoso interno com dunas cobertas por vegetação de restinga. 

 

 

 

²  Vocabulário Básico de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Rio de Janeiro, IBGE, 2004. 
³ Ministério de Minas e Energia, Projeto RADAMBRASIL, Folhas SF23 e 24,  Rio de Janeiro/Vitória, 
1983, p 318. 
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• b) Na parte leste da restinga, na ZCVS-B, o trecho formado por campos 

de dunas dos cordões arenosos interno e externo. Estes se encontram 

em alguns locais desprovidos de vegetação ou somente cobertos por 

vegetação rasteira, características típicas do ambiente de restinga. 

Porém, são equivocadamente considerados pelo Plano de Manejo 

como áreas degradadas e sujeitas à ocupação, quando na verdade a 

legislação determina a sua preservação.  

• c) Na porção noroeste da APA, nas ZOCs A e B o Plano de Manejo, no 

seu zoneamento, libera para a ocupação urbana áreas formadas por 

dunas, de acordo com mapa 2 do anexo e o texto Art 6º, inciso III, itens 

“a” e “b”.   

 Os cordões arenosos, o interno, mais antigo, e o externo, mais recente, são 

elementos estruturais da feição geológica, geomorfológica e do ecossistema, além 

de serem um fundamental aporte de areia para a defesa e equilíbrio dinâmico da 

costa do estado do Rio de Janeiro e da Região Sudeste. A destinação da área para 

a ocupação urbana sobre as dunas infringe as leis, a Constituição Estadual 

sobretudo, e promove a desestabilização do equilíbrio da faixa costeira, que a torna 

vulnerável à erosão.  

 Na Faixa Marginal de Proteção (FMP) do sistema lagunar de Maricá o Plano 

de Manejo em questão descumpre várias leis federais e estaduais, resoluções e 

portarias governamentais.  

 A Constituição Estadual é desrespeitada no seu Art 268, inciso III, que 

considera como Área de Preservação Permanente as “faixas marginais de proteção 

de águas superficiais”. O Decreto do Plano de Manejo considera a ZCVS C, trecho 

do entorno da laguna, logo a Faixa Marginal de Proteção da lagoa, como área 

sujeita à ocupação urbana, como pode ser observado no seguinte trecho do 

documento:  

Art 8º  II  c) “ZCVS C área destinada à estabilização das margens da 

Lagoa de Maricá, admitindo nos primeiros 30 metros à implantação de 

atividades recreativas, atividades de cunho técnico-científico, 

educacional e projetos de manejo sustentável. Nos 70 metros 

subseqüentes admite-se atividades turísticas-urbanísticas, com uma 
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taxa máxima de 15% de ocupação e gabarito de 1 pavimento” Decreto 

Estadual nº 41 048 de 04 de dezembro de  2007   

 O texto torna evidente que o Plano de Manejo libera para o uso urbano, esta 

faixa do entorno lagunar, ferindo claramente a Constituição Estadual. Esta determina 

que as Faixas Marginais de Proteção de águas superficiais são áreas não 

edificantes.  

 O Plano de Manejo do Decreto fere, entre outras tantas normas, o Decreto 

2.418 de 16/02/1979 que define o “Alinhamento da Orla do Sistema Lagunar de 

Maricá” e a Portaria SERLA – Superintendência Estadual de Rios e Lagoas nº 140 

de 06/02/1984, que delimita e protege integralmente a Faixa Marginal de Proteção 

do Sistema Lagunar de Maricá. Tais marcações estão desenhadas nas plantas, da 

SERLA na escala 1:2000, (Projeto de Alinhamento de Orla do Sistema Lagunar de 

Maricá) e no mapa do Plano Diretor de 1995  e foram ignoradas. 

 As bases conceituais e legais do órgão estadual competente, (SERLA) são:  

“As Faixas Marginais de Proteção de rios, lagos, lagoas e 

reservatórios d’água são faixas de terra necessárias à proteção, 

à defesa, à conservação e operação de sistemas fluviais e 

lacustres, determinadas em projeção horizontal e considerados 

os níveis máximos de água (NMA), de acordo com as 

determinações dos órgãos Federais e Estaduais competentes 

(Lei Estadual N ° 1.130/87) 

Características 

• Área de preservação permanente – Constituição Estadual, artigo 

268 

• Toda e qualquer vegetação natural presente no entorno de 

corpos lacustres e ao longo de cursos d’água, passa, então, a 

ter caráter de preservação permanente 

• Área “non aedificandi” 

• Área destinada a preservação, conservação ou recuperação da 

mata ciliar 
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• As larguras das FMP’s determinadas em lei são larguras 

mínimas, que podem ser ampliadas por critérios técnicos, tal 

como a presença de ecossistemas adjacentes relevantes “ 

SERLA, 2008.  

Base Legal Estadual 

• Decreto Estadual nº 2.330/79 

• SIPROL - Sistema de Proteção dos Lagos e Cursos D’água no 

Estado do Rio de Janeiro 

• Lei Estadual Nº 650/83 

• Portaria SERLA 261-A 97 - Aborda FMP’s de Lagoas 

• Lei 1.130 – Áreas de Interesse Especial do Estado (12/02/87) 

• Decreto 9.760 – Regulamenta a Lei 1.130 (11/03/87) 

• Decreto 13.123 – Altera o Decreto 9.760 (29/06/83)  

• Constituição Estadual de 1989 Art. 268 

Base Legal Federal 

• Decreto nº 24.643/34 - Código de Águas 

• Lei 4.771/65 - Código Florestal 

• Lei 7.511 - Novo Código Florestal (altera dispositivo da Lei 4.771 

de 09/65) 

• Lei 7.803/89 - Alteração do Código Florestal, especificamente 

para rios 

• Resolução CONAMA N° 04/85 

• Resolução CONAMA N° 302/02 

Fonte: site da SERLA  www.serla.rj.gov.br  

 Diante do exposto é possível apontar que o zoneamento libera para 

urbanização, não só a ZCVS C como a ZOC D (em rosa no mapa), uma área 

completamente incluída na Faixa Marginal de Proteção do Sistema Lagunar de 

Maricá de acordo com a legislação e o mapeamento da SERLA.  

 O Plano de Manejo não respeita, também, a Lei do Bioma Mata Atlântica, Lei 

nº 11 428 de 22 de dezembro de 2006, conforme já mencionado, especialmente em 
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seus artigos 2º,  4º, 5º, 6º, 7º,  9º, 10º, 11º, 13º, 20º e 30º, assim como  o Código 

Florestal, Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965, especialmente em seus artigos 

1º, 2º e 3º.  

 O conteúdo do Plano de Manejo contém alguns equívocos, entre eles, 

considerar as localidades com vegetação herbácea e rasteira da restinga como 

áreas degradadas, portanto sujeita à ocupação urbana, (ZCVS C e ZOC-D – 

zoneamento) uma vez que se trata de uma vegetação típica do ecossistema em 

questão.  A maior parte da área é coberta por VEGETAÇÕES de RESTINGA e de 

MATA ATLÃNTICA, portanto completamente protegidas pela legislação. Ver figura 

abaixo  

Figura 11- Cobertura Vegetal – Fonte SERLA 

 

 A vegetação da área é formada por espécies de mata atlântica e de restinga, 

abriga espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção e endêmicas, está 

dentro de uma unidade de conservação e se enquadra em diversos itens da Lei da 

Mata Atlântica, por exemplo: 

Art. 11.  O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e 

médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam vedados quando:   
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I - a vegetação:  

• Abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, 

em território nacional ou em âmbito estaduais, assim declaradas pela 

União ou pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem 

em risco a sobrevivência dessas espécies;  

• Exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e 

controle de erosão;  

• Formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou 

secundária em estágio avançado de regeneração;  

• Proteger o entorno das unidades de conservação; ou  

• Possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos 

executivos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA; Lei nº 11 428 de 22 de dezembro de 2006 

 No sentido contrário da legislação vigente as normas do Decreto em questão 

permitem em Maricá, que diversas áreas cobertas com vegetação de Mata Atlântica 

e de Restinga, protegidas por lei, sejam destinadas à urbanização e potencialmente 

lesivas ao meio ambiente.  

 Sobre Áreas de Preservação Permanente – APPs presentes na Constituição 

Estadual do Rio de Janeiro, Art. 268, e na Resolução CONAMA nº 303 de 2002. O 

documento ignora completamente, ainda, a PORTARIA No 9, de 23 de janeiro de 

2007 do Ministério do Meio Ambiente - MMA – que indica as Áreas Prioritárias de 

Conservação. 

 Na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, Art. 268, as Áreas de 

Preservação Permanente – APPs são:  

Art. 268 - São Áreas de Preservação Permanente: 

I - os manguezais, lagos, lagoas e lagunas e as áreas estuarinas; 

II - as praias, vegetação de restingas quando fixadoras de dunas, as dunas, costões 

rochosos  
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III - as nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superficiais; 

IV - as áreas que abriguem exemplares ameaçados de extinção, raros, vulneráveis 

ou menos conhecidos, na fauna e flora, bem como aquelas que sirvam como local 

de pouso, alimentação ou reprodução; 

V - as áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e cultural; 

Fonte: Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 1989. 

 As Áreas de Preservação Permanente – APPs são definidas na Resolução 

CONAMA 303 de 2002 da seguinte forma:  

 “Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 

I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com 

largura mínima, de: 

• a) trinta metros, para o curso d’água com menos de dez metros de largura; 

•  b) cinqüenta metros, para o curso d’água com dez a cinqüenta metros de 

largura; 

• c) cem metros, para o curso d’água com cinqüenta a duzentos metros de 

largura; 

• d) duzentos metros, para o curso d’água com duzentos a seiscentos metros 

de largura; 

• e) quinhentos metros, para o curso d’água com mais de seiscentos metros de 
largura; 

 

II - ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que intermitente, com raio mínimo de 

cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica 

contribuinte; 

III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de: 

• a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas 

consolidadas; 
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• b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d`água 

com até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal será de cinqüenta 

metros; 

IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 

cinqüenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado; 

V - no topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação a base; 

VI - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível 

correspondente a dois terços da altura, em relação à base, do pico mais baixo da 

cumeada, fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha de cumeada 

equivalente a mil metros; 

VII - em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou 

quarenta e cinco graus na linha de maior declive; 

VIII - nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha de 

ruptura em faixa nunca inferior a cem metros em projeção horizontal no sentido do 

reverso da escarpa; 

IX - nas restingas: 

• a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de 

preamar máxima; 

• b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por 

vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de 

mangues; 

X - em manguezal, em toda a sua extensão; 

XI - em duna; 

XII - em altitude superior a mil e oitocentos metros, ou, em Estados que não tenham 

tais elevações, à critério do órgão ambiental competente; 

XIII - nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias; 
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XIV - nos locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçadas de 

extinção que constem de lista elaborada pelo Poder Público Federal, Estadual ou 

Municipal; 

XV - nas praias, em locais de nidificação e reprodução da fauna silvestre.  

 Diante das normas acima elencadas, a restinga de Maricá possui vários 

elementos a serem preservados, marcados nos textos acima em negrito.  O Plano 

de Manejo em tela infringe a Constituição Estadual e a resolução CONAMA no 

momento em libera para urbanização diversa destas áreas com estas 

características: 

• a) vegetação de restingas quando fixadoras de dunas, no momento 

que permite a urbanização sobre este tipo de vegetação nas cinco 

áreas:  ZOC A, ZOC B e ZOC C e, ainda nas ZCVS  B e ZCVS D, pois 

são áreas com vegetação de restinga que cobrem dunas. 

• b) As áreas que abriguem exemplares ameaçados de extinção, raros, 

vulneráveis ou menos conhecidos, na fauna e flora, bem como aquelas 

que sirvam como local de pouso, alimentação ou reprodução A 

restinga de Maricá abriga várias espécies da flora ameaçadas de 

extinção e endêmicas:   

 Os brejos da restinga, situados na beira da lagoa, denominadas Ponta do 

Capim e Ponta da Coroa, são áreas de pouso de aves migratórias (Plano Diretor da 

APA, FEEMA 1995) são, ainda, locais de reprodução da fauna lagunar e marinha. 

Nas margens de toda a restinga cresce o capim-lixo, um tipo de alga que serve de 

alimento para esta fauna durante os meses mais quentes.  

 Este contexto comprova a extrema importância da área como local que abriga 

a fauna e a flora ameaçada de extinção, aves migratórias e é, ainda, um ponto 

estratégico para a reprodução e crescimento da fauna lagunar e marinha.  

• a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar 

máxima; 
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• b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação 

com função fixadora de dunas. XI - em duna (independente da sua distância 

em relação à preamar máxima ou se está coberta ou desprovida de 

vegetação). Ver mapa a seguir: 

• c) Quanto às distâncias a serem respeitadas, o Plano de Manejo não obedece 

que devem ser preservados “trinta metros em torno dos cursos d’água, cem 

metros em torno das lagoas, nas restingas:        

 

 Figura 12. Restinga de Maricá – Representação das Áreas de Preservação 
Permanente- Resolução CONAMA 303/2002. 

 

• d) Quanto ao interesse científico o valor da área é inestimável, na lista 

bibliográfica em anexo é possível dimensionar o valor da área para as 

pesquisas brasileiras sobre restinga. Várias espécies da flora foram ali 

descobertas pelas pesquisas científicas locais (Ditassa maricaensis, 

Anthurium maricaense e Struthathus maricaensis).  

 Mais de trinta gêneros espécies novas da fauna foram ali descobertos e 

descritos nos últimos anos pela Zoologia da UFRJ e UERJ.  
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 De acordo com o Plano Diretor da FEEMA, 1995: 

  “, a APA de Maricá, com aproximadamente 940 ha, se enquadra, 

provavelmente, dentre as áreas mais bem estudadas do país, em termos dos seus 

aspectos florísticos e faunísticos, o que comprova a importância científica da área. 

  (...) envolvendo os seguintes temas: Estudos Faunísticos, Estudos Florísticos, 

Planejamento, Geoquímica, Arqueologia, Limnologia, Geologia/Geomorfologia, 

Ecologia Humana, Dados Históricos”. 

• e) Outra norma que aponta a preservação integral da restinga e do sistema 

lagunar de Maricá é a PORTARIA No 9, de 23 de janeiro de 2007 do MMA - 

Áreas Prioritárias de Conservação, como pode ser visto na figura abaixo e no 

site do MMA. A localidade é indicada pelo documento com prioridade 

extremamente alta e deve ter proteção integral. 

Figura 13. Ministério do Meio Ambiente - Áreas prioritárias para 
Conservação da Biodiversidade- Fonte  Site do MMA. 
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“APA de Maricá (Prioridade Extremamente Alta)  

Bioma: Mata Atlântica 

Importância: Extremamente Alta 

Ação prioritária: Área Protegida. 

Outras ações: Revisão do Plano de manejo, Regulamentação fundiária e 
Recategorização da UCs para uso de proteção integral. 

 

Oportunidade: Pesquisa de longo tempo, rota de aves, espécies endêmicas e 
ameaçadas, restinga. 

Ameaças: Especulação imobiliária, pasto, compactação do solo, espécies exóticas. 

Criação de UC?:  Não”  

 O Decreto estadual em questão caminhou no sentido contrário a esta Portaria 

Federal ao invés de proteger integralmente a área da APA.  Tornando as normas 

mais permissivas, sujeita à ocupação urbano-turística, logo à degradação e 

desconfiguração da localidade com qualidades ambientais já são comprovadas 

cientificamente. Está claro que o Decreto em questão ignora as regras superiores e 

quebra o princípio básico na legislação ambiental, onde as normas estaduais não 

podem ser menos restritivas que as federais.  

 Existem, ainda, na Restinga sítios arqueológicos e sambaquis.  E, em razão 

de tal fato, chama-se mais uma vez a atenção, ao descumprimento da Lei nº 3.924, 

de 26 de julho de 1961 – Monumentos Arqueológicos e Pré-históricos. Estes sítios 

arqueológicos e sambaquis são estudados pela professora Lina Kneip, do Museu 

Nacional, e registrados no IPHAN. Assim, pela Constituição Federal, Cap. II art. 20, 

Bens da União, as áreas de sítios arqueológicos são áreas da União e não devem 

ser urbanizadas ou exploradas sem o consentimento da União. O único local de 

Maricá onde existe sambaqui é na restinga. A legislação é clara, porém o Decreto do 

Plano de Manejo não a obedece e libera também, para a urbanização as ZOC A e 

ZOC B. Onde exatamente se encontra o sítio arqueológico registrado no IPHAN e,  

outros em estudo pelo Museu Nacional, próximos à Ponte dos Macacos, o que pode 

ser constatado pelo Museu Nacional indicando a presença de sítios na região. A 

inconstitucionalidade do Decreto do Plano de Manejo é, mais uma vez, evidente. 
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 No tocante à APA, propriamente dita, os problemas mais sérios decorrem, 

também, dos inúmeros vazadouros de lixo em diversos pontos. Embora não haja ali 

coleta regular, boa parte do lixo urbano do Município tem sido destinada dentro dos 

limites da APA, de maneira clandestina, até pela própria municipalidade. Também 

não há disponibilidade de água ou sistema de coleta e tratamento de esgotos 

domésticos. A água consumida pelas comunidades locais é obtida de poços e/ou de 

captação de chuvas, já os esgotos são destinados através de fossas sépticas, o que, 

sem dúvida, contribui para a contaminação do lençol freático e a poluição das águas 

das Lagoas de Maricá e da Barra, respectivamente (FEEMA, maio de 2007).      

 

4. PROPOSTA 
 

 Criação do Parque Natural da Restinga de Maricá como uma Unidade de 
Proteção Integral conforme previsto na Lei Federal N° 9.985 – de I8 de julho de 2000 
que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 

  

Art. 11. 0 Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 
com a natureza e de turismo ecológico. 

§ 1º O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o 
que dispõe a lei. 

§ 2° A visitação pública esta sujeita as normas e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da unidade, as normas estabelecidas pelo órgão 
responsável por sua administração, e aquelas previstas em regulamento. 

§ 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da unidade e esta sujeita as condições e 
restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em 
regulamento. 

§ 4º As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, 
serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural 
Municipal. 
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Delimitação: 

� Fazenda São Bento da Lagoa (com exceção da área da Comunidade 
Pesqueira     de Zacarias) 

� Ponta do Fundão e  

� Ilha Cardosa 

Figura 14 da Localização do Parque no Município  

Figura 15- Detalhe da delimitação do Parque Natural da Restinga de 
Maricá.
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4.1. USOS PROPOSTOS  
 

 As localizações dos equipamentos bem como o zoneamento ficarão a cargo 
do futuro Conselho Gestor desta UC: 

• Preservação da Comunidade Pesqueira de Zacarias 

• O povoado deverá ficar fora do Parque com livre acesso à área para a 
extração de recursos naturais com fins alimentícios, medicinais e fonte de 
renda na confecção de artefatos de pesca e artesanato.   

• Preservações integrais do Ecossistema 

• Proteção da vegetação e da fauna de restinga e mata atlântica na totalidade 
dos seus micro-ambientes, bem como o seu relevo: praias de mar e de lagoa, 
dunas, cordões arenosos, brejos, tabuleiros costeiros, falésias, colinas e 
faixas marginais das lagoas, rios e canais. Nas seguintes localidades: 
Fazenda São Bento da Lagoa, Ponta do Fundão e Ilha Cardosa.  

• Preservação Integral dos sítios arqueológicos 

• Fomento à pesquisa científica pelo Museu Nacional da UFRJ para 
reconhecer, delimitar e tombar junto ao IPHAN os sítios pré-históricos e os 
sambaquis presentes na área. 

• Visita guiada e lazer  

• Equipamento: Centro de Visitantes com fins informativos e recreacionais, 
equipado com: 

• Hall de recebimento dos visitantes 

• Local de exposições de trabalhos escolares, pesquisa científica, flora local 
(como orquídeas e cactos), História e Pré-história local. 

• Banheiro,  

• Lanchonete  

• Loja de artesanato local e de mudas de plantas típicas da restinga (originárias 
do Centro de Reprodução Vegetal – item 8). 

• Ponto de encontro dos guias e de distribuição de materiais informativos e de 
educação ambiental com a finalidade de orientar o usuário a exercer práticas 
preservacionistas.  

• Administração do Parque 
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• Pesquisas Científicas 

• Equipamento: Centro de Pesquisa – alojamento, laboratório, mini-auditório, 
articulação com um Centro de Convenções externo. 

• Zoneamento de áreas exclusivas para a pesquisa científica de longo prazo (a 
serem definidas pelo Conselho Gestor e pelas universidades)  

• Educação Ambiental 

• Equipamento: Núcleo de Educação Ambiental com mini-auditório equipado 
com áudio-visual e biblioteca articulado com as visitas guiadas no Centro de 
visitantes por professores, estudantes universitários e pescadores às trilhas 
ecológicas. 

• Apoio à cultural e à memória da atividade pesqueira artesanal 

• Equipamento: Casa do Pescador Oficina de reparação e confecção de 
artefatos de pesca, memória da atividade pesqueira do município com 
exposições permanentes e eventos culturais. 

•  Recuperação e manutenção do ecossistema 

• Equipamento: Centro de Reprodução Vegetal. Local de reprodução de mudas 
de espécies nativas para repovoamento e venda. Tais atividades podem ser 
desenvolvidas no Horto Municipal e no Centro de Visitantes do Parque. Os 
objetivos são recompor o ecossistema, sobretudo repovoar com as espécies 
mais retiradas da restinga (pelo seu valor econômico), e sensíveis à ação 
antrópica, e, ainda, evitar que a vegetação sofra com a coleta indevida dos 
visitantes com a venda de mudas a preços populares.  

• Lazer 

 Equipamentos: áreas de recreação, parque infantil e trilhas ecológicas. 

• Acessibilidade 

• Retirada do aterro da estrada próxima à praia, entre Zacarias e a 
Aeronáutica, em virtude do grande prejuízo aos brejos que abrigam espécies 
endêmicas, logo ameaçadas de extinção e de serem locais de pouso de aves 
migratórias.  

• Transformação da estrada próxima à lagoa numa Via-Parque. Trata-se de 
uma via especial, com pavimentação e tratamento paisagístico diferenciados, 
destinada a criar áreas de circulação de pedestres e ciclistas, e de lazer ao 
longo de áreas de interesse ambiental.  
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• Segurança 

• Equipamentos: Guaritas 24 horas nos pontos de entrada: Zacarias, Ponte da 
Vidreira e Itaipuaçu. As demais devem ser fechadas ou resolvidas pelo 
Conselho Gestor da UC.  

• Guarita numa torre de 20 metros de altura no meio do parque para uma 
vigilância panorâmica. 

• Cerca em torno da Fazenda (nas fronteiras da Barra, Itaipuaçu e São José) e 
na Ponta do Fundão na fronteira com Divinéia. 

4.2. PROPOSTA DE DECRETO DA RDS DA RESTINGA DE MARICÁ. 

 

Decreto de Criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Restinga de 
Maricá, Ilha Cardosa e Ponta do Fundão. 

 CONSIDERANDO que o ecossistema de restinga é componente da Mata 

Atlântica, integrante da Reserva da Biosfera, possui relevância de caráter nacional 

por abrigar aves migratórias que atravessam o território brasileiro e, ainda, compor a 

base da cadeia alimentar dos ambientes lacustre e marinho brasileiro. 

 CONSIDERANDO que a área da restinga de Maricá é uma das mais 

preservadas da costa do estado do Rio de Janeiro, sendo o único ambiente desta 

natureza entre as restingas de Marambaia e Massambaba. Compõe um cordão 

litorâneo intensamente afetado pela violenta ação erosiva do mar neste trecho da 

costa, conforme estudos acadêmicos da UFF e da UFRJ; 

 CONSIDERANDO a necessidade de manter a qualidade de vida na área, a 

proteção da fauna, inclusive aves migratórias e espécies endêmicas e em extinção, 

entre eles o único sapo que come fruto frutos e os dispersa (Xnohyla truncata) o a 

lagarto–de-cauda–verde (Cnemidophorus litorallis) e a lagartixa-de-areia ameaçada 

porque só vive na beira da praia nas restingas, entre a Marambaia e Cabo Frio 

(Liolaemus lutvae), da flora, em especial as ameaçadas de extinção, as que foram 

ali descobertas pelas pesquisas científicas locais (Ditassa maricaensis, Anthurium 

maricaense e Struthathus maricaensis), dos sítios arqueológicos (sambaquis e 

outros), a preservação da biodiversidade, da paisagem e das belezas cênicas, para 

fins de pesquisas científicas, educação ambiental e uso sustentável das 

comunidades tradicionais; 
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 CONSIDERANDO a presença da comunidade pesqueira tradicional de 

Zacarias, presente na área desde o século XVIII; 

 CONSIDERANDO o Código Florestal, Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 
1965, especialmente em seus artigos 1º, 2º e 3º; 

 CONSIDERANDO a Lei do Bioma Mata Atlântica, Lei nº 11 428 de 22 de 

dezembro de 2006, especialmente em seus artigos 2º, 3º (incisos II, V , VI e VIII); 4º, 

5º, 6º, 7º,  9º, 10º, 11º, 13º, 20º e 30º; 

 CONSIDERANDO o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, Decreto nº 

5.300 de 7 de dezembro de 2004, especialmente em seus artigos  2º ( incisos IV e 

XIV), 5 º (incisos IX e X), 6º (incisos I, II e IV) 23º (inciso II, parágrafos 1º e 2º, o que 

caracteriza toda a área da restinga submetida ao PNGC); 

 CONSIDERANDO que a área é uma APA estadual, criada em pelo decreto nº 

7230 de 1984, modificado pelo decreto nº 41 048 de 2007, que instituiu o Plano de 

Manejo. Este plano foi elaborado pelo órgão ambiental (FEEMA) e aprovado pela 

Comissão Estadual de Controle Ambiental – CECA (deliberação nº 4854 de 19 de 

julho de 2007), em desacordo com o SNUC (Lei 9 985 Art. 15º parágrafo 5º e o 

decreto 4.340, Art. 20º, inciso II) que deve existir um Conselho Gestor da APA, que 

nunca não foi implementado. Esta legislação determina, ainda, ser da competência 

do Conselho Gestor acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano 

de Manejo, fato que não ocorreu por ainda não existir o Conselho Gestor da APA.  

 CONSIDERANDO que o conteúdo do Decreto que instituiu o Plano de Manejo 

(nº 41.048 de 2007) alterou substancialmente a deliberação nº 4854 da Comissão 

Estadual de Controle Ambiental - CECA, sem audiência pública.  

CONSIDERANDO que o conteúdo do Plano de Manejo, da Deliberação da CECA e 

do Decreto (acima mencionados) contém muitos equívocos graves, entre eles, 

considerar vegetação rasteira da restinga como área degradada, portanto sujeita à 

ocupação urbana, (ZCVS D) uma vez que se trata de uma vegetação típica do 

ecossistema em questão, vide laudo nº 1 (Professora Dorothy Sue Araújo). O 

mesmo acontece em áreas desprovidas de vegetação, como em alguns campos de 

dunas, também consideradas pelo plano de manejo áreas degradadas, portanto 

sujeitas à ocupação urbana, quando na verdade são características do mesmo 
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ecossistema. (ZCVS D - vide mapa do Decreto Estadual nº 41.048 de 2007 em 

anexo). Inclui-se ainda que estas duas porções correspondam ao segundo cordão 

arenoso, que é o cordão mais antigo, logo, um elemento estrutural da feição 

geomorfológica, e do ecossistema. 

 CONSIDERANDO que os dois cordões da restinga formam um fundamental 

reservatório de areia para o equilíbrio e a defesa da costa contra a ação erosiva do 

mar, tanto do estado do Rio de Janeiro como da Região Sudeste, são, ainda, 

extremamente importantes no contexto de elevação do nível do mar, com tendência 

a se acentuar nas próximas décadas, como apontam vários trabalhos científicos.   

 CONSIDERANDO que o Plano de Manejo acima referido permite a ocupação 

e urbanização na Faixa de Proteção Marginal da Lagoa (ZCVS C), assim como em 

área onde estão presentes páleo-praias, de relevante interesse geológico (ZOCs A e 

B). (vide mapa do Decreto Estadual nº 41.048 de 2007)  

 CONSIDERANDO que existe um projeto de empreendimento imobiliário, 

resort, campo de golfe e marina (ver parte do projeto em anexo) a serem construídos 

pelos recentes proprietários (grupo luso espanhol), que não assegura a integridade 

do ecossistema, o qual não está sendo devidamente protegido pela legislação 

estadual vigente, haja vista os equívocos e permissividade do Plano de Manejo 

(projeto luso-espanhol e Decreto Estadual nº 41 048 de 2007); 

 CONSIDERANDO que o município de Maricá possui um grande estoque de 

terras urbanas com mais de cem mil lotes vagos, e apenas uma pequena parte da 

área urbana é servida pelas redes de água e esgoto (16% e 4% dos domicílios 

respectivamente). 

 CONSIDERANDO as demandas de várias entidades sociais locais e 

nacionais expressas na Carta de Maricá do Fórum Social Mundial de 2008 (site: 

http://wsf2008.net/eng/node/6478), entre elas da criação da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável da Restinga de Maricá. 
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P R O P Õ E: 

 A criação de uma Unidade de Conservação Federal do tipo Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (SNUC), uma vez que o tipo de Unidade de 

Conservação atual, APA, não assegura a integridade do ecossistema e suas 

riquezas de caráter nacional, bem como põe em risco a existência da comunidade 

pesqueira secular por permitir a vulnerabilidade de suas atividades e características 

tradicionais. 
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• Parecer sobre o Plano de Manejo e a situação jurídica atual da APA de 
Maricá 

            HOLZER Werther– Doutor em Geografia e professor Adjunto da UFF – Fac. 
de Arquitetura e Urbanismo. 

 FREIRE. Désirée Guichard – Mestre em Geografia e Professora Assistente da 
UERJ – FFP/Dep. de Geografia. 
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Anexos: 

 
Lei nº 

 
1807/1991 Data da Lei 

 
03/04/1991 

 
O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do 
inciso XXIV, do Artigo 99 da Constituição Estadual, promulga a Lei nº 1807, de 03 de 
abril de 1991, oriunda do Projeto de Lei nº 26-A, de 1987. 

LEI Nº 1807, DE 03 DE ABRIL DE 1991. 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS “PARQUES DAS DUNAS” EM TODO O 
ESTADO. 

 
Art. 1º - Ficam criados os “Parques das Dunas” em todo o Estado do Rio de Janeiro. 
 
Art. 2º - Os parques a que se refere o artigo 1º deverão ter como área as regiões 
onde existirem dunas. 

Art. 3º - As regiões referidas no artigo 2º deverão ser demarcadas “in loco”, 
mapeadas em escala adequada e fiscalizadas pela Secretaria de Meio Ambiente. 

Art. 4º - Não se permitirá o desmembramento, construção de prédios ou expansão 
de construções existentes nas áreas referidas no artigo 2º. 

Art. 5º - Não se permitirá a extração de quaisquer tipos de mineral, captura de 
animais silvestres, cortes ou coleta de espécies vegetais nas áreas referidas no 
artigo 2º. 

Art. 6º - Não se permitirá a implantação ou duplicação de dutos, de linhas de 
transmissão de energia elétrica nas áreas referidas no artigo 2º. 

Art. 7º - Será assegurado o acesso público e o livre trânsito em qualquer direção nas 
áreas referidas no artigo 2º. 

Art. 8º - Quaisquer projetos a serem implantados nestas áreas referidas no artigo 2º 
devem ser previamente analisados pelo órgão estadual de meio ambiente. 

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 03 de abril de 1991. 

DEPUTADO JOSÉ NADER 
Presidente 
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LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006. 

 

 Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 

Atlântica, e dá outras providências 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

TÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES, OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DO 

REGIME JURÍDICO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA 

 Art. 1o  A conservação, a proteção, a regeneração e a utilização do Bioma 

Mata Atlântica, patrimônio nacional, observarão o que estabelece esta Lei, bem 

como a legislação ambiental vigente, em especial a Lei no 4.771, de 15 de setembro 

de 1965.  

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

 Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma Mata 

Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, com 

as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; 

Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta 

Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, 

bem como os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos 

interioranos e encraves florestais do Nordeste.  

 Parágrafo único.  Somente os remanescentes de vegetação nativa no estágio 

primário e nos estágios secundário inicial, médio e avançado de regeneração na 

área de abrangência definida no caput deste artigo terão seu uso e conservação 

regulados por esta Lei.  
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 Art. 3o  Consideram-se para os efeitos desta Lei:  

 I - pequeno produtor rural: aquele que, residindo na zona rural, detenha a 

posse de gleba rural não superior a 50 (cinqüenta) hectares, explorando-a mediante 

o trabalho pessoal e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros, bem 

como as posses coletivas de terra considerando-se a fração individual não superior 

a 50 (cinqüenta) hectares, cuja renda bruta seja proveniente de atividades ou usos 

agrícolas, pecuários ou silviculturais ou do extrativismo rural em 80% (oitenta por 

cento) no mínimo;  

 II - população tradicional: população vivendo em estreita relação com o 

ambiente natural, dependendo de seus recursos naturais para a sua reprodução 

sociocultural, por meio de atividades de baixo impacto ambiental;  

 III - pousio: prática que prevê a interrupção de atividades ou usos agrícolas, 

pecuários ou silviculturais do solo por até 10 (dez) anos para possibilitar a 

recuperação de sua fertilidade;  

 IV - prática preservacionista: atividade técnica e cientificamente 

fundamentada, imprescindível à proteção da integridade da vegetação nativa, tal 

como controle de fogo, erosão, espécies exóticas e invasoras;  

 V - exploração sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a 

perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, 

mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente 

justa e economicamente viável;  

 VI - enriquecimento ecológico: atividade técnica e cientificamente 

fundamentada que vise à recuperação da diversidade biológica em áreas de 

vegetação nativa, por meio da reintrodução de espécies nativas;  

 VII - utilidade pública:  

 a) atividades de segurança nacional e proteção sanitária;  
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 b) as obras essenciais de infra-estrutura de interesse nacional destinadas aos 

serviços públicos de transporte, saneamento e energia, declaradas pelo poder 

público federal ou dos Estados;  

 VIII - interesse social:  

 a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação 

nativa, tais como: prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, 

erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, conforme 

resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;  

 b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena 

propriedade ou posse rural familiar que não descaracterizem a cobertura vegetal e 

não prejudiquem a função ambiental da área;  
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Constituição Estadual do Rio de Janeiro 

 

Art. 268 - São Áreas de Preservação Permanente: 

I - os manguezais, lagos, lagoas e lagunas e as áreas estuarinas; 

 

II - as praias, vegetação de restingas quando fixadoras de dunas, as dunas, costões 
rochosos e as cavidades naturais subterrâneas - cavernas;  

 

III - as nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superficiais; 

 

IV - as áreas que abriguem exemplares ameaçados de extinção, raros, vulneráveis 
ou menos conhecidos, na fauna e flora, bem como aquelas que sirvam como local 
de pouso, alimentação ou reprodução; 

 

V - as áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e cultural; 

 

VI - aquelas assim declaradas por lei; 

 

VII - a Baía de Guanabara.” 
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Parecer sobre o Plano de Manejo e a situação jurídica atual 

da APA de Maricá 

 

Werther Holzer  

Désirée Guichard Freire. 

O Decreto Estadual nº 41 048 de 04 de dezembro de 2007, em vigor, não 

assegurar a integridade do ecossistema e suas riquezas de caráter estadual e 

nacional, bem como põe em risco a existência da comunidade pesqueira secular por 

permitir a vulnerabilidade de suas atividades e características tradicionais. O 

ecossistema da restinga (com seus elementos geológicos, geomorfológicos , da flora 

e da fauna), o sistema lagunar e as comunidades pesqueiras do município estão 

bastante ameaçados de degradação e extinção provocadas pelas mudanças da 

legislação anterior (Decreto Estadual nº 7230 de 1984). 

1 - A modalidade de unidade de conservação APA, estabelecida para esta área em 

1984, retrata uma conjuntura em que o poder público dispunha de poucos tipos de 

unidades de conservação, se comparado com a legislação atual. Existia uma forte 

intenção de proteger integralmente a área, demonstrada pelo art 3º que, entre outras 

atividades, proibia o parcelamento do solo para fins urbanos. Nesse momento o 

estoque de terras urbanas parceladas nas proximidades da APA já atingia a cifra de 

cerca de 50 mil lotes. (Ver gráfico).   

Consideramos fundamental a mudança do estatuto jurídico da área em questão 

adequando ao novo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 

SNUC. Tal medida se justifica se considerarmos que esta é a única área de restinga 

remanescente em todo o município de Maricá. O restante foi totalmente parcelado, 

gerando uma extensa mancha urbana, que ocupa cerca de 18% da área total do 

município de acordo com os dados da Fundação CIDE, um dos maiores percentuais 

do estado.  
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Figura 16 - Fonte: HOLZER, Werther; BAHIENSE, Marcos de Castro, 2002. 

 

Figura 17- Áreas de Restinga -Fonte Google. 

 

 Hoje, segundo dados da Prefeitura Municipal, há um estoque de cerca de 

100.000 lotes em Maricá, parcela considerável implantada sobre antigas áreas de 

restinga. O fomento ao parcelamento da área é inadequado, pois proporciona o 

agravamento das péssimas condições de saneamento do município, que apresenta, 

de acordo com a Fundação CIDE, somente 16% de domicílios ligados à rede de 

abastecimento de água, ou seja, não há água potável para todos e somente 4% dos 

domicílios estão ligados na rede de esgotamento sanitário. A maior parte do 

abastecimento é feito por poços semi-artesianos rasos, que captam água de lençóis 
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freáticos receptores de esgoto. O grave contexto sanitário do município de Maricá 

deve ser avaliado para o estabelecimento do Plano de Manejo da APA, o fomento ao 

parcelamento da terra para fins urbanos e à verticalização pode vir a agravar o 

quadro existente. 

Gráfico nº 1
Maricá, número de lotes aprovados por distrito.

Cadastro de imóveis 
Prefeitura municipal de Maricá, 2001.

1º distrito - Sede,  2º distrito - Ponta Negra
3º distrito - Itaipuaçu e Inoã
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Fonte: Guichard, Désirée. O Lugar das Classes Médias em Maricá. Dissertação de Mestrado. PPGG 

– IGEO – UFF – 2001 
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 Deve se considerar, ainda, que Maricá tem uma das maiores taxas de 

crescimento urbano do estado, hoje se aproxima de 10% ao ano, gerando uma 

enorme pressão sobre os recursos naturais e paisagísticos ainda preservados. 

Este contexto é bastante diverso da década de 1980, quando foi criada a Unidade 

de Conservação. Naquele momento a população do Município estava em transição 

de uma maioria rural para urbana, com taxas de crescimento populacional pouco 

significativas, apesar do enorme estoque de terras que já haviam sido parceladas. 

Ainda hoje, no limítrofe Jardim Atlântico, a maior parte das quadras tem taxas de 

ocupação dos lotes entre 20% e 30%. 

 Em virtude da existência da comunidade de pescadores de Zacarias, as 

modalidades de Unidade de Conservação mais adequadas para a área são Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável ou Reserva Extrativista, pois contemplam a 

proteção ambiental com a manutenção da comunidade tradicional e a pesquisa 

científica.   

 

2 – Cabe ressaltar que o Plano de Desenvolvimento Urbano, que vigorava até o ano 

passado, e o próprio Plano Diretor em vigor, tem como parâmetro de ocupação 

preferencial residências unifamiliares, ainda que implantadas em condomínios ou em 

lotes reparcelados, o que pode gerar, para taxas de ocupação de cerca de 50% do 

total do lote, densidades entre 100 e 200 habitantes por hectare. O Plano de Manejo 

estabelecido pelo Decreto Estadual atual extrapola, em muito estes parâmetros de 

ocupação. O Estado prevê para a área uma implantação preferencialmente vertical, 

onde as taxas de ocupação podem passar, em muito, dos 300 ou 400 habitantes por 

hectare. Taxas estas, certamente não recomendáveis para áreas de amortecimento 

de Unidades de Conservação, muito menos adequadas ainda para a área interna de 

Unidade de Conservação. Neste caso a ação antrópica ficará além de qualquer 

possibilidade de controle, descaracterizando totalmente áreas hoje ainda bastante 

preservadas, ou com alto potencial de regeneração a partir da ecogênese. 

 A pressão destas Zonas de Ocupação Controlada sobre as vizinhas Zonas de 

Preservação da Vida Silvestre serão extremamente importantes, o que pode ser 

avaliado pela imensa superfície de contato entre elas, o que certamente não 

considera a bibliografia disponível sobre estas interfaces, que recomenda a menor 
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superfície de contato entre áreas urbanas e de preservação como forma de se 

manter a vitalidade do ecossistema. Além disso, as Zonas de Conservação da Vida 

Silvestre, onde ser permite a ocupação de até 20% de lotes de maiores dimensões, 

agem mais como enclaves urbanizados, do que como áreas de amortecimento, 

aumentando ainda mais as dificuldades de se controlar a conservação dos recursos 

que se quer preservar nas áreas adjacentes, e não gerando, em princípio nenhum 

benefício para a sua conservação. 

 

3, - O Plano de Manejo em vigor permite a ocupação urbana em áreas impróprias 

como dunas, cordão arenoso e vegetação de restinga. Para a proteção seria 

necessário expandir: 

a) A ZPVS-A para ZCVS-D, ZCVS-B e ZOC-C, pois se referem ao segundo cordão 

arenoso, o mais antigo e um dos elementos estruturante da restinga.  

Figura 18 – Cordão Arenoso, Fonte Google. 

 

• A ZCVS-B é um campo de dunas protegido pela Lei Estadual 1807 de 1991 

(em anexo).  
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• A ZCVS-D contém um campo de dunas (protegido pela Lei Estadual 1807 de 

1991), e vegetações de restinga, arbórea, arbustiva e herbácea, protegidas 

pela Lei do Bioma Mata Atlântica, Lei nº 11 428 de 22 de dezembro de 2006, 

especialmente o artigo 2º.  

• A ZOC-C situa-se numa conjuntura semelhante a ZCVS D, contém um campo 

de dunas (protegido pela Lei Estadual 1807 de 1991), brejos e é coberta com 

vegetações de restinga, arbórea, arbustiva e herbácea, protegidas pela Lei do 

Bioma Mata Atlântica, Lei nº 11 428 de 22 de dezembro de 2006, especialmente 

o artigo  2º. 

b) A ZPVS-B para a ZCVS-A por se tratar de uma área completamente rodeada de 

ZPVS (área de preservação permanente), contendo vegetações de restinga, de 

brejo, arbórea, arbustiva e herbácea, protegidas pela Lei do Bioma Mata Atlântica, 

Lei nº 11 428 de 22 de dezembro de 2006, especialmente o artigo 2º. Este local tem 

uma grande área de contato com a áreas preservada, configurando-se como 

inadequado para os diferentes usos apontados no decreto. 

c) A ZPVS-A para a ZOC-D, por se tratar de uma área com vastas áreas de contato 

direto com a mata de restinga, que recobre dunas, e a Faixa Marginal de Proteção 

da lagoa. Esta localidade está muito próxima de uma das mais importantes áreas de 

brejo do entorno do sistema lagunar, a Ponta da Coroa, local de reprodução da 

fauna lagunar e marinha e, ainda, de pouso de aves migratórias de acordo com o 

Plano Diretor (Feema,1995). Contém vegetações de restinga, arbórea e, sobretudo, 

arbustiva e herbácea, protegidas pela Lei do Bioma Mata Atlântica, Lei nº 11 428 de 

22 de dezembro de 2006, especialmente o artigo 2º. Um plano de manejo deve 

evitar grandes superfícies de contato entre o ecossistema preservado e as áreas de 

ocupação para uma preservação de fato. 

d) A área das ZOCs A e B, mesmo possuindo algumas áreas devastadas, deve ser 

preservada por ter importância histórica, pois é o local da sede da antiga fazenda 

dos monges Beneditinos. Possui, ainda, amplas porções com vegetações de 

restinga, que devem ser protegidas de acordo com a lei (já mencionada) e 

destinadas à recuperação com aponta o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, 

Decreto nº 5.300 de 7 de dezembro de 2004, especialmente em seus artigos  2º ( 

incisos IV e XIV), 5 º (incisos IX e X), 6º (incisos I, II e IV) 23º (inciso II, parágrafos 1º 
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e 2º, o que caracteriza toda a área da restinga submetida ao PNGC), que atende à 

convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar da qual o Brasil é signatário. 

 Diante do exposto apontamos que o ecossistema de toda a APA deve ser 

protegido integralmente com a mudança de estatuto jurídico da Unidade de 

Conservação, ou no mínimo de acordo com a legislação estadual e federal vigente. 

A integridade ambiental desta área protege a costa contra a ação erosiva do mar, 

sustenta a vida nos sistemas lagunar e marinho e, ainda, garante a atividade 

pesqueira para centenas de pescadores do município, sobretudo a tradicional 

comunidade de Zacarias.  

Março de 2008 

Dr. Werther Holzer – Doutor em Geografia e professor Adjunto da UFF – Fac de 

Arquitetura e Urbanismo. 

MSc. Désirée Guichard Freire – Mestre em Geografia e Professora Assistente da 

UERJ – FFP/Dep de Geografia. 
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Lei nº 

 
1807/1991 

Data da 
Lei 

 
03/04/1991 

 
O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do 
inciso XXIV, do Artigo 99 da Constituição Estadual, promulga a Lei nº 1807, de 03 de 
abril de 1991, oriunda do Projeto de Lei nº 26-A, de 1987. LEI Nº 1807, DE 03 DE 
ABRIL DE 1991. 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS “PARQUES DAS DUNAS “ EM TODO O ESTADO. 

 
Art. 1º - Ficam criados os “Parques das Dunas” em todo o Estado do Rio de Janeiro. 
 
Art. 2º - Os parques a que se refere o artigo 1º deverão ter como área as regiões 
onde existirem dunas. 

Art. 3º - As regiões referidas no artigo 2º deverão ser demarcadas “in loco”, 
mapeadas em escala adequada e fiscalizadas pela Secretaria de Meio Ambiente. 

Art. 4º - Não se permitirá o desmembramento, construção de prédios ou expansão 
de construções existentes nas áreas referidas no artigo 2º. 

Art. 5º - Não se permitirá a extração de quaisquer tipos de mineral, captura de 
animais silvestres, cortes ou coleta de espécies vegetais nas áreas referidas no 
artigo 2º. 

Art. 6º - Não se permitirá a implantação ou duplicação de dutos, de linhas de 
transmissão de energia elétrica nas áreas referidas no artigo 2º. 
 
Art. 7º - Será assegurado o acesso público e o livre trânsito em qualquer direção nas 
áreas referidas no artigo 2º. 

Art. 8º - Quaisquer projetos a serem implantados nestas áreas referidas no artigo 2º 
devem ser previamente analisados pelo órgão estadual de meio ambiente. 

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 03 de abril de 1991. 

DEPUTADO JOSÉ NADER 
Presidente 
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CARTA DE MARICÁ NO DIA DA AÇÃO GLOBAL DO FÓRUM 
SOCIAL MUNDIAL 

CARTA DE MARICÁ 

Sejamos nós que conquistemos  

A terra mãe, livre e comum.  

Os movimentos sociais e instituições, sócio-ambientais, populares e sindicais, 

reunidos na Comunidade de Zacarias no município de Marica-RJ, nos dias 26 e 27 

de janeiro de 2008 para marcar o dia de ação global do Fórum Social Mundial com o 

lema UM OUTRO MUNDO SUSTENTÁVEL É POSSÍVEL  

DECLARAM QUE ESTA AÇÃO  

– constatou que essa área de conflito sócio ambiental é de dimensões 

internacionais, onde o grupo Madri Lisboa/IDB do Brasil dedicado à especulação 

imobiliária, ameaça destruir uma área de preservação ambiental, cujos recursos 

naturais são patrimônio da humanidade, para nela implantar um mega resort 

associado a outros empreendimentos, reflete nossa clara oposição ao modelo 

neoliberal preconizado pelo Fórum Econômico Mundial, a quem atribuímos a 

principal responsabilidade pelo desequilíbrio global que ameaça todas as formas de 

vida;  

– Cumpriu a importante função de exemplificar como o avanço do processo de 

degradação da natureza está associado à degradação da vida humana e de tudo o 

que lhe é mais importante, resultando no agravamento dos conflitos que começam 

assumir características de guerra social;  

Comprometendo-se a:  

NO PLANO LOCAL E REGIONAL  

– Promover a luta pela preservação da restinga de Maricá como patrimônio 

inalienável da humanidade (OBJETIVO 10);  

– Promover uma ampla campanha pela criação da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável da Restinga e do Complexo Lagunar de Maricá que tem como objetivo 

básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios 

necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e 

exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, 

conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, 

desenvolvido por estas populações, em conformidade com o texto da lei do Sistema 
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Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000 e decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 (OBJETIVO 10);  

– Desenvolver ampla campanha de investigação sobre a legítima propriedade na 

área de Jaconé onde há suspeita da construção de um mega empreendimento 

imobiliário pela BRASCAN, tendo em vista, a vocação da área para a criação de um 

entreposto pesqueiro de interesse nacional. Essa investigação deve ser estendida à 

Área de Proteção Ambiental de Maricá (OBJETIVO 10);  

– Promover ampla investigação nos processos de licenciamento nas áreas 

lagunares de Maricá (OBJETIVO 10);  

– Promover campanha de denúncia contra os danos a serem causados pela entrada 

em operação e produção da Bacia de Santos, que levará o aeroporto de Maricá a 

servir de base operacional de uso contínuo, com sobrevôos da APA, alertando ainda 

quanto ao risco da construção de um cais metálico (píer) na orla marítima, 

aumentando ainda mais a poluição ambiental nessa região  (OBJETIVO 9);  

– Promover a participação crítica e ativa da sociedade no processo de elaboração 

das agendas 21 dos municípios ameaçados pelo projeto de construção do 

COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro), repudiando esse tipo de 

empreendimento que, além dos danos irreversíveis de agravamento da escassez de 

água e à biodiversidade na região, ferem normas internacionais de proteção e 

gerenciamento de áreas costeiras  (OBJETIVO 9);  

– Promover a denúncia de que os Planos de Compensação da Atividade Pesqueira, 

desenvolvidos pela Petrobrás, na verdade têm caráter de reconhecimento de crime 

ambiental premeditado, exigindo-se maiores cobranças em relação a suas 

responsabilidades junto às comunidades nas áreas em que ocorrem esses impactos 

(OBJETIVO 9);  

– Promover a realização de atos de repúdio aos Governos que promovem a 

manipulação de leis e normas que regem a proteção de áreas de preservação 

ambiental em beneficio de grupos econômicos depredadores. Nesse sentido, 

exigimos que a ocupação de cargos de direção e deliberação dos órgãos de 

licenciamento ambiental ocorra apenas por servidor público de carreira, como forma 

de evitar favorecimentos (OBJETIVO 9);  

– Promover ampla campanha em solidariedade aos trabalhadores negros e negras 

do Rio de Janeiro, contra as atitudes de cunho fascistas e racistas do governador do 

estado, Sérgio Cabral Filho (OBJETIVO 5);  
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– Promover a conscientização da sociedade de que os problemas ambientais 

representam questões sociais estratégicas, com impactos diretos na economia que 

geram reflexos danosos na saúde pública e soberania dos povos, exigindo 

permanente estado de mobilização na defesa dos interesses da sociedade, em 

especial das populações mais pobres (OBJETIVOS 6 e 10);  

– Desenvolver ampla campanha de repúdio às Fundações Estatais de Direito 

Privado, ainda que sob gestão do Estado, por compreendermos que todo e qualquer 

processo que leve à privatização de serviços públicos devem ser condenados, cuja 

prática já foi adotada pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho 

(OBJETIVO 9);  

– Desenvolver ampla campanha contra as terceirizações nas áreas meio e fim dos 

serviços públicos prestados à população, denunciando os riscos da crescente 

precarização e fragmentação das relações de trabalho e consumo (OBJETIVO 9);  

– Promover a mobilização de todas as comunidades em defesa da revitalização do 

Rio São Francisco e contra o projeto criminoso de transposição que tem por objetivo 

favorecer o agronegócio com recursos públicos, em detrimento da agricultura familiar 

e das populações carentes do nordeste. Neste sentido, faz-se necessária a 

integração das diversas campanhas ambientais (OBJETIVOS 3 e 10);  

– Promover a mobilização da sociedade no sentido de revertermos o quadro atual do 

uso dos recursos naturais, predominantemente econômico, como no caso do 

consumo da água em que 70% de seu consumo concentra-se no agronegócio e 

20% na indústria, restando apenas 10% para todos os demais usos, inclusive o 

consumo humano (OBJETIVO 3);  

– Promover a compreensão da água, biodiversidade, energia e lixo como os 

principais desafios do século XXI, exigindo-se ampla mobilização em defesa de 

políticas públicas integradas sob controle da sociedade, com vistas a evitarmos os 

graves colapsos que se anunciam em termos de escassez, fome, proliferação de 

doenças e miséria que justificam crise generalizada, perda de direitos, ações 

militares e até futuras guerras  (OBJETIVOS 1 e 3);  
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– Promover a defesa de mecanismos participativos e sob controle social para 

utilização dos recursos do mar como mecanismo de defesa das águas costeiras e a 

preservação de suas espécies, criando-se mecanismos de proteção e promoção da 

pesca artesanal como atividade predominante nessas áreas (OBJETIVO 10);  

– Reivindicar um caráter civil à presença brasileira no Haiti, para que o país não seja 

um campo de treinamento de forças repressivas. Propor missões de solidariedade 

técnico-científicas, no sentido de recuperar os graves danos ambientais e sociais 

causados pelo descaso internacional. Alertar ao governo brasileiro da oportunidade 

histórica que tem à frente: prestar auxílio ao país mais fragilizado de nosso 

continente e, por conseqüência, fortalecer as bases democráticas na América Latina            

(OBJETIVOS 1 e 10);  

– Promover a defesa da água e da biodiversidade como direitos humanos 

fundamentais, lançando uma ampla campanha pela emenda constitucional que 

garanta: 1) O fornecimento gratuito de 45 litros de água dia de água tratada por 

habitante; 2) predomínio do interesse social no processo de desenvolvimento, 

tornando de caráter deliberativo a participação pública em projetos de licenciamento 

ambiental (OBJETIVOS 3);  

– Denunciar, nacional e internacionalmente, a devastação cometida por grupos 

Espanhóis no Brasil, em especial o Grupo Madrid Lisboa e seus associados como o 

grupo IDB do Brasil, pelas ameaças à área de proteção ambiental de Maricá, 

resgatando o histórico de crimes ambientais que relacionem suas práticas ao crime 

organizado internacional (OBJETIVO 10);  

- Denunciar amplamente todas as grandes corporações que promovem danos à 

sociedade e à natureza, comunicando a todos os agentes econômicos e financeiros 

– nacionais e internacionais – seus atos lesivos à governança corporativa  

(OBJETIVOS 5 e 10);  

– Propor junto a INTERPOL a criação de uma divisão de repressão a crimes contra 

a natureza e o patrimônio cultural e histórico (OBJETIVO 9);  

– Condenar todo e qualquer pagamento da dívida externa dos países pobres, tendo 

em vista considerarmos nada dever a quem nada nos deu (OBJETIVO 2);  
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– Trabalhar a proposta de criação da Organização Latino Americana de Proteção à 

Água e à Biodiversidade, na perspectiva de realização do Fórum Social Mundial da 

Água, integrando a programação do próximo Fórum Social Mundial convocando – 

desde já – todos nossos parceiros a se mobilizarem nesse sentido (OBJETIVO 3).  

 


