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APÊNDICE A: Quadro 1 -  Panorama das APAs Federais                                                                                          
Moraes, 2011 
                                                        

 
APA federal 

 
UF 
Ano de criação 
 
CR  ICMBio 
 

 
Nº 
Mun. 
 
 
 

 
Área APA ha¹ 

Doc 
shape 
Município 
Sede² 

 
Implem 

 
Uso de 
recursos 

 
Objetivos legais 

 
Programas 
 
 
 

 
Parcerias Formais/ 
Informais 
 
Colaborações

3
 

 
Contexto regional

3
 

 

 
1.Bacia do Rio 
S.João/Mico-Leão-
Dourado 
 
RJ 
2002 
 
CR8 – Rio de Janeiro 
 
 

 
8 
 

 
150.700,00 
154398 
 
Casimiro de 
Abreu, RJ 
Centro 
 

 
CG 
 
 
 
 
3 func. 
 

 
Rec. Hídricos 
 
pesca 

 
proteger e conservar os mananciais, regular o 
uso dos recursos hídricos e o parcelamento do 
solo, garantindo o uso racional dos recursos 
naturais e protegendo remanescentes de floresta 
atlântica e o patrimônio ambiental e cultural da 
região. 

 
Educação 
amb. 

 
- Consórcio Intermunicipal 
Lagos-São João 
- Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio São 
João 
- WWF-Brasil 
- Univ. Est.Norte Flumin. 

 
Mata Atlântica 
 
Mosaico Mico-Leão 
Dourado:209 mil ha 
 

 

 
2.Cavernas do 
Peruaçu 
 
MG 
1989 
 
CR11- Lagoa Santa 
 
 

 
4 

 
143866 
143354 
 
Comunidade de 
Fabião I, 
Januária, MG 

 

 
CG 
 
 

  
visa garantir a conservação do conjunto 
paisagístico e da cultura regional, proteger e 
preservar as cavernas e demais formações 
cársticas, sítios arqueopaleontológicos, a 
cobertura vegetal, a fauna silvestre onde há 
identificação de rotas de migração e sítios de 
arribação, de importância para o ecossistema 
regional 
 

  
a Fundação Pró-Natureza 
se propôs a elaborar o 
Plano do Mosaico 
Veredas –Peruaçu 

 
Cerrado 
 
Mosaico Sertão Veredas 
Peruaçu 
 
P.N. Cavernas do Peruaçu; 

 

 
3.Bacia do Rio 
Descoberto 
 
GO/DF 
1983 

 

 
3 

 
 
41.064,00 
 
 
 
 

   
A criação das Áreas de Proteção Ambiental das 
Bacias dos Rios São Bartolomeu e Descoberto 
visou proporcionar o bem-estar futuro das 
populações do Distrito Federal e de parte do 
Estado de Goiás, bem como assegurar condições 
ecológicas satisfatórias às represas da região 

  
Grupo de Coordenação 
do Termo de Cooperação 
Técnica aprovou o Plano 
de Trabalho de 
Fiscalização Emergencial, 
-  governo e  comunidade 

 
Cerrado 
Mosaico de 6 APAs::  Bacia 
do Rio São Bartolomeu,Bacia 
do Rio Descoberto, Bacias 
do Gama e Cabeça-de-
Veado,  Cafuringa,  Lago 



 
 

CR11- Lagoa Santa Brasília, DF local iniciam  Projeto 
Descoberto Coberto 
 

Paranoá e Planalto Central 

 
4.Bacia do Rio 
Paraíba do Sul 
 
MG/ RJ/ SP 
1982 
 

CR8-Rio de Janeiro 
 

 
38 
 
 
 

 
614605 
292.597,12 
 
Escr. Ibama, 
Caraguatatuba 
centro – SP 
 

 
 
 
 
 
2 func. 

  
proteger os mananciais de abastecimento da 
bacia hidrográfica do Rio Paraiba do Sul e 
proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

 
Recursos 
Hídricos, 
 
recursos 
minerarios 

  
Mata Atlântica 
 
Planalto, ligação entre  
mosaicos de UCs costeiro-
marinhas e  mosaicos de 
UCs serranos. 

 

 
5.APA do Rio São 
Bartolomeu 
 
DF 
1983 

 
CR11- Lagoa Santa 
 

 
1 

 
84.100 
84779 
 
 
Brasília, DF 

   
É a maior do Distrito Federal e desempenha 
papel de corredor de ligação entre a Estação 
Ecológica de Águas Emendadas, APA de 
Cafuringa, APA do Lago Paranoá e APA das 
bacias do Gama e Cabeça-de-Veado, reunindo 
todos os tipos de vegetação, desde o Cerradão 
até os Campos Rupestres 
 

   
Cerrado 
Mosaico de APA estaduais e 
federais: APA Bacia do Rio 
Descoberto, e APA Planalto 
Central. 

 
6.Baleia Franca 
 
SC 
2000 
 
CR9- Florianópolis 
 

 
9 

 
156.100,00 
154865 
 
Imbituba, 
Centro/ SC 

 

 
CG 
 
Outros 
instr.pl. 
gestão 

 
Visitação 
turismo 

 
visa harmonizar as atividades humanas com a 
presença das baleias e promover, de forma 
sustentável e controlada, o turismo de 
observação de baleias.  

 

  
Projeto Baleia Franca 
CEMAVE, 
CMA e TAMAR 

 
Marinho Costeiro 

 
Mosaico de UCs no litoral 
catarinense 

 
7.Barra do 
Mamanguape 
 

PB 
1993 

 
CR6- Cabedelo 

 
4 

 
14.640,00 
14917 
 
 
 
Rio Tinto, 
Centro,PB 

 
 

 
CG 
 
 
 
 
16 
func. 

 
Visitação 
Turismo 
pesca 

 
 conservação do habitat do Peixe-Boi Marinho 
(Trichechus manatus), de remanescentes de 
manguezal, mata atlântica e dos recursos 
hídricos; proteger o Peixe-Boi Marinho 
(Trichechus manatus) e outras espécies 
ameaçadas de extinção no âmbito regional; 
melhorar a qualidade de vida das populações 
residentes, mediante orientação e disciplina das 
atividades econômicas locais; fomentar o turismo 
ecológico e a educação ambiental. 

 
Projeto 
Peixe-Boi 
Marinho 

 
Centro Nacional de 
Conservação e Manejo 
de Sirênios  

 
Marinho Costeiro 

 
águas marítimas e porção 
territorial  
 

 



 
 

  

 
8.Chapada do 
Araripe 
 
PI/CE/PE 
1997 

 
CR6-Cabedelo 

 
33 
 

 
1.063.000,00 
934260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cidade de 
Crato, CE 

 
CG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 proteger a fauna e flora, especialmente as 
espécies ameaçadas de extinção; garantir a 
conservação de remanescentes de mata aluvial, 
dos leitos naturais das águas pluviais e das 
reservas hídricas;  garantir a proteção dos sítios 
cênicos, arqueológicos e paleontológicos do 
Cretáceo Inferior, do Complexo do Araripe; 
ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, 
e as demais atividades econômicas compatíveis 
com a conservação ambiental; incentivar as 
manifestações culturais e contribuir para o 
resgate da diversidade cultural regional; 
assegurar a sustentabilidade dos recursos 
naturais, com ênfase na melhoria da qualidade de 
vida das populações residentes na APA e no seu 
entorno. 
 

  
Universidade Regional do 
Cariri (Urca)  

 
Caatinga 
 
Situada na bio-região do 
Complexo do Araripe, 

 
9.Serra da  
Meruoca 
CE 
2008 

 
 

CR5- Parnaíba 

 
4 

 
608,00 
29361 
 
 
 
 
ICMBio 
Brasília, DF 

   
I -  conservação de remanescentes das florestas 
caducifólias e subcaducifólias; - proteger os 
recursos hídricos;  - proteger a fauna e a flora 
silvestres; - promover a recomposição da 
vegetação natural; - melhorar a qualidade de vida 
das populações residentes, orientação e 
disciplina das atividades econômicas locais; - 
ordenar o turismo ecológico; - fomentar a 
educação ambiental; - preservar as culturas e 

tradições locais. 
 
 

   
Caatinga 

 
biorregião da Serra de 
mesmo nome 

 
10.Anhatomirim 
 

SC 
1992 

 
CR9- Florianópolis 

 
2 

 
3.000,00 
4437 

 
 
 
 
Jurerê - 
Florianópolis/ 

 
CG 

 
Pesca, 
visitação, 
turismo, 
Recursos 
Hídricos 

 
o objetivo de assegurar a proteção de população 
residente de boto da espécie Sotalia fluviatilis, a 
sua área de alimentação e reprodução, bem 
como de remanescentes da Floresta Pluvial 
Atlântica e fontes. 
 

   
Marinho Costeiro 

  
bacia hidrográfica de 
Biguaçú  influencia 
diretamente na qualidade 
das águas marinhas da 
APAA. s cursos d´água 
possuem ocupações 
humanas nas margens com 



 
 

SC elevado potencial para  
contaminações  
Mosaico de UCs marinho-
costeiras 
 

 
11.Costa das 
Algas 
 
ES 
2010 
 
 
 
CR7- Porto Seguro 

 
3 

 
114.931,00 
114905 
 
 
 
 
 
 
 
Brasilia, DF 

 
CG 

  
I - proteger a diversidade biológica e os 
ambientes naturais, para a estabilidade da orla 
marítima; 
II - garantir a conservação da biodiversidade, o 
uso sustentável dos recursos naturais e a  
valorização das atividades pesqueiras e 
extrativistas de subsistência e de pequena escala 
praticadas pelas comunidades costeiras da região 
através do ordenamento do uso dos recursos 
naturais pesqueiros e demais organismos 
marinhos; e III - proteger e promover a 
recuperação das formações vegetacionais da 
área costeira e proteger e valorizar as paisagens 
naturais e belezas cênicas através do 
ordenamento do processo de ocupação e uso do 
solo da orla marítima. 
 

 
 

 
CNRBMA 

 
Marinho Costeiro 

 
Integração com o RVS de 
Santa Cruz. 
 
Mosaico: PNM do Itanguá e 
RDS do Manguezal de 
Cariacica; o PNM da 
Manteigueira e MN  Morro do 
Penedo (Vitória); E E M Ilha 
do Lameirão e PNM Dom 
Luiz Gonzaga 
 ( Vila Velha) 

 
12.Costa dos 
Corais 
 
PE/AL 
1997 
 

 
CR8- Cabedelo 

 
13 
 
 

 
405946 
404269 
 
 
 
 
 
Tamandaré, 
Centro. (PE) 
 

    
garantir a conservação dos recifes coralígenos e 
de arenito, com sua fauna e flora;  manter a 
integridade do habitat e preservar a população do 
Peixe-boi marinho ;  proteger os manguezais em 
toda a sua extensão, situados ao longo das 
desembocaduras dos rios, com sua fauna e flora; 
ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, 
e demais atividades econômicas compatíveis com 
a conservação ambiental; incentivar as 
manifestações culturais e contribuir para o 
resgate da diversidade cultural regional. 
 

  
Ação do MPF/AL  para 
plano de manejo Agosto 
de 2009 
Instituto Recifes Costeiros 
- IRCOS  do Projeto 
Recifes Costeiros 
CEPENE 
SOS Mata Atlântica 
Marinha do Brasil 

 
Marinho Costeiro 

http://www.recifescosteiros.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=34
http://www.recifescosteiros.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=34


 
 

 
13.Serra da 
Mantiqueira 
 
MG/RJ/SP 
1985 
 

 
CR8-Rio de Janeiro 

 
27 
 
 

 
411184 
421.804 

 
 
 
 
 
 
 
Horto Florestal - 
Itamonte/MG 

 
CG 
 
 
 
Outros 
instr. 
Plan e 
gestão 
 

 
 
11 
func. 

 
Prod. 
Madeireir 
 
Rec. Hídricos 

 
Garantir a conservação do conjunto paisagístico e 
da cultura regional da Serra da Mantiqueira. Além 
de proteger e preservar a flora endêmica e 
andina; os remanescentes dos bosques de 
araucária; a continuidade da cobertura vegetal do 
espigão central e das manchas de vegetação 
primitiva; a vida selvagem , principalmente as 
espécies ameaçadas de extinção. 
 

 
Educação 
Ambiental 
 
MOSAICO 
MANTIQUEI
RA 
 

 
MPF  exige plano de 
manejo ; 
 
Proposta de  Parque 
Nacional Altos da 
Mantiqueira 

 
Mata Atlântica 
 
Na Unidade existem grandes 
plantações de eucaliptais e 
algumas outras com 
Araucárias. As autorizações 
para corte ocorrem através 
dos orgãos estaduais de 
meio ambiente. 
A principal atividade 
econômica desenvolvida na 
Unidade refere-se à 
agropecuária praticada com 
técnicas tradicionais de 
manejo do solo, o que muitas 
vezes acarreta impactos 
ambientais. 
MOSAICO MANTIQUEIRA:  
16 Cs 

 

 
14.Cairuçu 
 
RJ 
1983 

 
CR8 –Rio de 
Janeiro 
 
 

 
1 
 

 
32688 
32.610 
 
Sede do 
Ibama; Parati 
Mirim/RJ 

 
CG 
 
Plano 
de 
Manejo 

  
tem o objetivo de assegurar a proteção do 
ambiente natural, que abriga espécies raras e  
ameaçadas de extinção, paisagens de grande 
beleza cênica, sistemas hidrológicos da região e 
as comunidades caiçaras integradas nesse 
ecossistema.  

 
 

 
SOS Mata Atlântica 
 

 

 
Marinho Costeiro 

 
Continental e  Insular 
 
Mosaicos de UCs 

 
15.Piaçabuçu 
 
AL 
1983 
 

CR6- Cabedelo 
 

 
2 

 
9.143 
9107 
 
Pontal do 
Peba, 
Piaçabuçu, AL 
 

 
CG 
 
Ou tros 
instr. 
Plan e 
gestão 

 

  
assegurar a proteção de quelônios marinhos, 
aves praieiras e a fixação  
de dunas, e a finalidade de proteger o entorno da 
Estação Ecológica da Praia do Peba 

   
Marinho Costeiro 

 
 
Estação Ecológica da Praia 
do Peba; 

 



 
 

 
16.Serra da 
Tabatinga 

MA/PI 
1990 

CR5- Parnaíba 
 

 
1 

 
61.000,00 
35186 

 
Centro - 
Corrente/PI 

   
garantir a conservação da fauna e flora e do 
solo,proteger as  
nascentes do Rio Parnaíba, assegurando a 
qualidade das águas e as vazões de mananciais 
da região, assegurando condições de 
sobrevivência das populações humanas ao longo 
do referido rio e seus afluentes. 
 

  
Projeto Corredor 
Ecológico do Jalapão 
JICA 

 
Cerrado 
 
Corredor ecológico no 
Jalapão visa interligar cinco 
unidades de conservação e  
proteger região 

 
17.Cananéia-
Iguape-Peruíbe 
 
SP 
1984 
 
CR8 – Rio de Janeiro 

 

 
6 

 
234000 
202308 
 
 
 
 
 
Iguape, Canto 
do Morro/ SP 
 

 
CG 
 
Outros  
Instr. 
plan e 
gestão 

 
 
4 func. 

 
Pesca 
Rec.hídr. 
Prod. 
Madeirei 
Ros e não 
Madeirei 
Ros 
Visitação 
turismo 
fauna 

 

 
além de possibilitar, às comunidades caiçaras, o 
exercício de suas atividades, dentro dos padrões  
culturais estabelecidos historicamente, e de 
conter a ocupação das encostas passíveis de 
erosão, tem por objetivo proteger e preservar: - 
Os ecossistemas, desde os manguezais das 
faixas litorâneas, até as regiões de campo, nos 
trechos de maiores altitudes; b) - as espécies 
ameaçadas de extinção; c) - as áreas de 
nidificação de aves marinhas e de arribação; d) - 
os sítios rqueológicos;  
e) - os remanescentes da floresta atlântica; f) - a 
qualidade dos recursos hídricos.  
 

 
reuniões com 
usuários dos 
recursos 
naturais, 
dentro e fora 
do Conselho 
da UC 

 
Polo do Lagamar -SOS 
Mata Atlântica 

 

  
Marinho Costeiro 
 
Mosaico de UCs estaduais e 
federais  
Mosaico do Litoral Sul de SP 
e Litoral  
Norte do PR SP-PR 
Corredor Serra do Mar  (201 
UCs) 
Mosaico das Ilhas e Áreas 
Marinhas Protegidas do 
Litoral Paulista 

 
18.Fernando de 
Noronha 
 
PE 
1986 

 
CR6- Cabedelo  

 
1 

 
93000 
884,16 
 
 
 
 
 
Fernando de 
Noronha, 
Bodró./PE 
 

 
CG 
 
Plano 
de 
Manejo 
 
 
 
 
1 func. 
 

 
Visitação 
turismo 
Ocupação do 
solo, através 
de vias, 
construções 
e atividades 
agropecuária
s 
pesca 

 
I - proteger e conservar a qualidade ambiental e 
as condições de vida da fauna e da flora; 
II - compatibilizar o turismo organizado com a 
preservação dos recursos naturais; 
III - conciliar, no Território Federal de Fernando 
de Noronha, a ocupação humana com a proteção 
ao meio ambiente. 
 

 
Educação 
ambiental 
c/ensino 
formal 

  
Marinho Costeiro 

 
PN Fernando de Noronha,  
RB Atol das Rocas, 
Penedos S.Pedro e S.Paulo 

 
19.Guapi-Mirim 
 
RJ 
1984 

 
4 

 
13950 
13.927 
 
 

 
CG 
 
Plano 
de 

  
proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

  
SOS Mata Atlântica, 
Cooperativa manguezal 
fluminense 
 
 

 
Marinho Costeiro 
 
 



 
 

 
CR8- Rio de Janeiro 

 

Vale das 
Pedrinhas - 
Guapimirim/RJ 
 

Manejo 

 
20.Guaraqueçaba 
 
PR 
1985 

 
CR9- Florianópolis 

 
4 

 
283014 
282.443 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guaraqueçaba 
Centro/PR 

 
CG 
 
 
Outros 
instrume
ntos de 
plan. e 
gestão 

 
 
 
 
 
 
1 func. 

  
proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 
Criada de assegurar a proteção de uma das 
últimas áreas representativas do Bioma Mata 
Atlântica, do complexo estuarino da Baía de 
Paranaguá, dos sítios arqueológicos, das 
comunidades caiçaras integradas no ecossistema 
regional, bem como controlar o uso de 
agrotóxicos e estabelecer critérios racionais de 
uso e ocupação do solo na região. 

  
The Nature Conservancy; 
SPVS; 
Fundação O Boticário 

 
Marinho Costeiro 
 
Toda sua área está incluída 
na Reserva da Biosfera Vale 
do Ribeira e Serra da 
Graciosa, e também insere a 
Estação Ecológica de 
Guaraqueçaba e o Parque 
Nacional do Superagui, este 
declarado, em 1999, 
Patrimônio Natural da 
Humanidade pela UNESCO, 
e as Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural 
Reserva do Salto do Morato 
e a Reserva do Sebui. 

 
Mosaico de Ucs estaduais e 
federais 
 

 
21.Ibirapuitã 
 

RS 
1992 
 

CR9- Florianópolis 

 
4 

 
318.000,00 
316790 

 
 
 
 
 
 
Santana do 
Livramento, 
Centro, RS 
 
 
 

 
CG 
 
 
Outros 
instr. 
Plan. e 
gestão 
 
 
 
2 func. 
 

  
Porção territorial e águas jurisdicionais, com o 
objetivo de garantir a conservação de expressivos 
remanescentes de mata aluvial e dos recursos 
hídricos ali existentes; melhorar a qualidade de 
vida das populações residentes através da 
orientação e  disciplina as atividades econômicas 
locais; fomentar o turismo ecológico, a educação 
ambiental e a pesquisa científica; preservar a 
cultura e a tradição do gaúcho da fronteira; além 
de proteger espécies ameaçadas de extinção a 
nível regional. 

 
 

 
RAN 
URB-AL III 
Projeto Agropampa 
Fundação Maronna 

Pampa 

 
RB Ibirapuitã 
Paisajes Protejido s (Cat.V) 

no Uruguai. 



 
 

 
22.Petrópolis 
 

RJ 
1982 

 
CR8- Rio da Janeiro 
 

 
5 

 
59049 
68.224 

 
Itaipava, 
Petrópolis 
RJ 

 

 
CG 
Plano 
de 
Manejo 
 
4 func. 

  
garantir a preservação do ecossistema Mata 
Atlântica, o uso sustentado dos recursos naturais 
, a conservação do conjunto paisagístico-cultural 
e promover a melhoria da qualidade de vida 
humana na região 

  
MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL 

 

 
Mata Atlântica 
 
Ocupação urbana irregular 

 

 

 
23.Carste de 
Lagoa Santa  

 
MG 
1996 

 
CR11- Lagoa Santa 
 

 
6 

 
39269 
39153 
 
 
 
 
Lagoa Santa, 
MG 
 

 
CG 

  
proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

   
Cerrado 

 
RMBH 
Aeroporto de Confins 
 Parque Sumidouro  Sistema 
de Áreas Protegidas do Vetor 
Norte Metropolitano; maior 
parque cimenteiro do país 

24.Igarapé Gelado 
 
PA 
1989 
CR4- Belém 

2 20637 
23284 
Bairro Unido, 
Paraupebas, 
PA 

CG  proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

 Fundação Vale; 
 

Amazônia 

 
Mosaico de Carajás 
Relevo montanhoso 

25.Planalto 
Central 
GO/DF 
2002 
CR11- Lagoa Santa 

3 
 
 

498. 630,09 
482968 

  
PN Brasília, 
Brasília 

CG 
 
 
2 func. 
 
 

 proteger os mananciais, regular o uso dos 
recursos hídricos e o parcelamento do solo, 
garantindo o uso racional dos recursos naturais e 
protegendo o patrimônio ambiental e cultural da 
região 

 IBRAM  Cerrado 
 
Mosaico de APAs estaduais 
e APAs federais  
PN Brasília 

26.Delta do 
Parnaíba 
 
MA/PI/CE 
1996 

 
CR5-Parnaíba 

10 
 
 

313.800,00 
280626 

 
 
 
Carmo, 
Parnaíba, PI 

CG 
 
 
Outros 
instr. 
plan. e 
gestão 

 

 I - proteger os deltas dos rios Parnaíba, Timonha 
e Ubatuba, com sua fauna, flora e complexo 
dunar; II - proteger remanescentes de mata 
aluvial; III - proteger os recursos hídricos;  IV - 
melhorar a qualidade de vida das populações 
residentes, mediante orientação e disciplina das 
atividades econômicas locais;  V - fomentar o 
turismo ecológico e a educação ambiental;  VI - 
preservar as culturas e as tradições locais.  

 Rota das Emoções/ 
PRODETUR 

Marinho Costeiro 
ResEx Marinha do Delta do 
Parnaíba (MA/PI)  
Manguezais 
Mosaico de Ucs estaduais e 
federais 
(cont. APA da Serra da 
Ibiapaba) 



 
 

 
27.Morro da 
Pedreira 

 
MG 
1990 
 
CR11-Lagoa Santa 

 

 
8 

 
100431 
131769 
 
Jaboticatubas, 
MG 

 
CG 

  
proteger e preservar o Morro da Pedreira, sítios 
arqueológicos, a cobertura vegetal, a fauna 
silvestre e os mananciais, cuja preservação é de 
fundamental importância para o ecossistema da 
região 

  
AME-Ass. Mineira de 
Escalada 

 
Cerrado 

 
 Parque Nacional Serra do 
Cipó 

  
28.Tapajós 

 
PA 
2006 

 
CR3- Itaituba 
 
 

 
4 

 
2.059.496,00 
2061172 
 
Aldeia, 
Santarém, PA 

 
1  func. 

  
proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

   
Amazônia  
 
Mosaico de UCs federais.  

  

 
29.Ilhas e Várzeas 
do Rio Paraná 
 
 
MS/ SP/ PR 
1997 
 
 
CR9- Florianópolis 

 

27 

 
1.003.059,00 
1005181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jardim Central, 
Dourados, MS 

 
CG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 func. 

  
I - proteger a fauna e flora, especialmente as 
espécies ameaçadas de extinção; Il  -  garantir  a  
conservação  dos  remanescentes  da  Floresta  
Estacional  Semidecidual  Aluvial  e Submontana, 
dos ecossistemas pantaneiros e dos recursos 
hídricos; III - garantir a proteção dos sítios 
históricos e arqueológicos; IV - ordenar o turismo 
ecológico, científico e cultural, e demais 
atividades econômicas compatíveis com a 
conservação ambiental; V - incentivar as 
manifestações culturais e contribuir para o 
resgate da diversidade cultural regional; VI - 
assegurar o caráter de sustentabilidade da ação 
antrópica na região, com particular ênfase na 
melhoria das condições de sobrevivência e 
qualidade de vida das comunidades da APA e 
entorno 
 
 

   
Mata Atlântica 
 
As ilhas e ilhotas , as águas 
interiores e as áreas 
lagunares e lacustres, as 
várzeas, planícies de 
inundação e demais sítios 
especiais situados  nas 
margens do rioParaná 
 
Corredor Caiuá-Ilha Grande 

 

 
30.Meandros do 
Rio Araguaia 

 
6 

 
358717 
359189 

 
CG 

  
I - proteger a fauna e flora, especialmente a 
Tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa) e 
o Boto-cinza (Sotalia fluviatilis), em 

  
Projeto Araguaia (Instituto 
Onça-pintada – IOP; 
Instituto de 

 
Cerrado 
 



 
 

 
MT/GO 
1998 
 
 
CR10- Chapada  
dos Guimarães 

 
 
São Miguel do 
Araguaia/ 
Centro, GO  

desaparecimento na região, e as espécies 
ameaçadas de extinção, II - garantir a 
conservação dos remanescentes da Floresta 
Estacional Semidecidual Aluvial·e Submontana, 
Cerrado Típico, Cerradão e Campos de 
Inundação, dos ecossistemas fluviais, lagunares 
e lacustres e dos recursos hídricos;III - ordenar o 
turismo ecológico, as atividades científicas e 
culturais, bem assim as atividades econômicas 
compatíveis com a conservação ambiental;IV - 
fomentar a educação ambiental;V - assegurar o 
caráter de sustentabilidade da ação antrópica na 
região, com particular ênfase na melhoria das 
condições de sobrevivência e qualidade de vida 
das comunidades da APA e entorno. 
 

Desenvolvimento 
Econômico e Sócio-
Ambiental – IDESA; 
Earthwatch Institute e 
IBAMA 
RAN 
Plano Estadual de 
Combate ao 
Desmatamento do 
Tocantins; 

 
Várzeas, as águas interiores 
e áreas lagunares e 
lacustres, planícies de 
inundação e demais sítios 
especiais situados  

 
31.Nascentes do 
Rio Vermelho 
 

GO 
2001 
 
CR11-Lagoa Santa 

 
4 

 
176.159,00 
176322 
 
 
 
 
Mambaí, Centro/ 
GO 

 
CG 

  
 I - ordenar a ocupação das áreas de influência 
do patrimônio espeleológico local; II - fiscalizar a 
prática de atividades esportivas, culturais e 
científicas, e de turismo ecológico, bem como as 
atividades econômicas compatíveis com a 
conservação ambiental; III - dar ênfase às 
atividades de controle e monitoramento 
ambiental, de modo a permitir, acompanhar e 
disciplinar, ao longo do tempo, as interferências 
no meio ambiente; IV - fomentar a educação 
ambiental, a pesquisa científica e a conservação 
dos valores culturais, históricos e arqueológicos; 
V - proteger os atributos naturais, a diversidade 
biológica, os recursos hídricos e o patrimônio 
espeleológico, assegurando o caráter sustentável 
da ação antrópica na região, com particular 
ênfase na melhoria das condições de 
sobrevivência e qualidade de vida das 
comunidades da APA das Nascentes do Rio 
Vermelho e entorno; VI - implantar processo de 
planejamento e gerenciamento com a 
participação de todos os órgãos e entidades 
envolvidas: órgãos públicos, prefeituras 
municipais, organizações não-governamentais e, 
principalmente, as comunidades locais. 
 

  
CI-Brasil 

 
Cerrado 

 
 
Rios interiores e os sítios 
espeleológicos 
 
APAs estaduais ;  
 
Parque Estadual de Terra 
Ronca, 

http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/export/sites/default/site_pt/Galerias/Arquivos/Publicacoes/Plano_Estadual_do_Tocantins.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/export/sites/default/site_pt/Galerias/Arquivos/Publicacoes/Plano_Estadual_do_Tocantins.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/export/sites/default/site_pt/Galerias/Arquivos/Publicacoes/Plano_Estadual_do_Tocantins.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/export/sites/default/site_pt/Galerias/Arquivos/Publicacoes/Plano_Estadual_do_Tocantins.pdf


 
 

 
32.Serra da 
Ibiapaba 
 
PI/CE 
1996 
 
CR5-Parnaíba 
 

 
15 

 
1.625019 
1617872 
Zona Rural - 
Viçosa do 
Ceará/CE 

   
proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

   
Caatinga 
 
biorregião do complexo da 
Serra Grande  
 
patrimônio histórico  
 

 
Total: 32 
 
 

 
328 

 
10.014.400 
10.021.552 

      

 
 

Fontes:MMA/CNUC – Relatórios Parametrizados ; ICMBio, 2011 ;  Área APA ha¹: duas medidas de áreas, conforme os relatórios parametrizados: 
documento e shape.  
 
Município Sede²: localização sede da APA, conforme contato relatório parametrizado 
 

Parcerias e contextos regionais
3 
: levantamento Web.  

CG:Conselho Gestor;  CR: Coordenação Regional;  implem: implementação 
 
Observações: 
 

1)  a ausência de informações corresponde à falta de localização pelo método da pesquisa, não necessariamente a inexistência da informação 
2) o preenchimento do quadro não obedece a interpretação homogênea  para todas as APAs, seguindo os critérios dos gestores e/ou das notícias 

veiculadas. 
 



APÊNDICE B: Contextos das APAs Federais - Alguns Parâmetros  

12.1. CR-3 Coordenação Regional :Itaituba, PA 

 

APA do Rio Tapajós, PA  Bioma Amazônia 

 De 2006, tem por objetivos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação 

e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Sem Conselho Gestor e instrumentos 

de planejamento e gestão. 

 Mede 2. 059. 496 ha, conta com 1 funcionário, com sede em Santarém, PA. Única APA num 

mosaico de UCs federais e  estaduais.  

 Abrange 4 municípios,  cuja população somada é de 153.374 hab, numa densidade demográfica 

média de 0,97 hab/km² e porcentagem de população rural de 47,03%.   

 As UCs federais justapostas são FN Itaituba1 e 2, FN de Crepori, ResEx tapajós-Arapiuns, PN 

da Amazônia, FN Trairão, ResEx Riozinho do Anfrisio, PN do Jamanxim, FN do Jamanxim, PN 

do rio Novo, FN de Altamira, EE da Terra do Meio, ResEx do Rio Iriri, ResEx do rio Xingu, PN 

da Serra do Pardo. Ainda no Para´, ao sul, RB nascentes da Serra do Cachimbo, ao norte RB do 

Rio Trombetas , FN Saracá-Taquera, FN de Mulata. No Amazonas, FN de Pau-Rosa, justaposta 

ao PN da Amazônia.  

 Notícias: povo rejeita o Complexo Hidrelétrico do Tapajós, um dos grandes projetos do PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal na Amazônia, que inundaria o 

PN do Jamanxim, a APA Tapajós e a FN do Jamanxim.  

 Artigo menciona a Hidrovia Tapajós –Teles Pires como a hidrovia do agronegócio; 

 Animais nas ilhas do tapajós ameaçados pela caça. 

 Não há registro de parcerias ou programas nos levantamentos. 

 

 



 

12.2. CR-4: Belém, PA 

 

APA do Igarapé-Gelado, PA Bioma Amazônia 

 De 1989, tem por objetivos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação 

e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Conselho Gestor criado em 2009. 

Em 2008 concluiu projeto de alternativa ao desmatamento e às queimadas. 

 Mede 23.284 ha,  sede em Paraupebas, PA. Pequena UC em relação às demais, é a  única APA, 

junto a outras UCs federais: FN Carajás, FN do Itacaiuna, FN Tapirapé-Aquiri, RB do Tapirapé. 

Complexo Minerário Carajás. 

 Abrange 2 municípios, somando população de 387.404, com baixa porcentagem de população 

rural, de 15,06%, e densidade demográfica de 18,78hab/km² 

 conta com apoio da Fundação da Mineradora Vale, que instalou a Estação Conhecimento e 

envolve parceria com a Associação de Produtores APROAPA, Associação das Mulheres 

Camponesas Filhas da Terra, Prefeitura de Paraupebas, ICMBio, sendo criada uma OSCIP para 

gestão. Escola técnica agrícola e profissionalizante -  carpintaria, construção civil - , atividades 

esportivas e culturais 

 Programas: apoio a apicultores, técnicas de produção agropecuária e hortifrutigranjeiros, kits 

para produção leiteira. 

 Vários artigos acadêmicos e pesquisas, sobre disputas e parcerias na conservação e exploração 

mineral em Carajás, urbanização em seminário Pará-Itália, contaminação em peixes, pragas de 

pastagens. 

 Prefeitura de Paraupebas planejava cooperar com  projeto APA em Moçambique. 

 

 

 



 

12.3. CR-10: Chapada dos Guimarães, MT 

 

APA Meandros do Rio Araguaia, MT/GO Bioma Cerrado 

 De 1998, tem por objetivos proteger a fauna e a flora e as espécies ameaçadas de extinção, em 

especial a Tartaruga-da-Amazônia e o Boto-cinza; conservar os remanescentes da Floresta 

Estacional Semidecidual Aluvial e Submontana, Cerrado Típico, Cerradão e Campos de 

Inundação, dos ecossistemas fluviais, lagunares e lacustres e dos recursos hídricos; ordenar o 

turismo ecológico, atividades científicas e culturais, atividades econômicas compatíveis, 

fomentar a educação ambiental e o caráter de sustentabilidade da ação antrópica na região, com 

particular ênfase na melhoria das condições de sobrevivência e qualidade de vida das 

comunidades da APA e entorno. Abrange várzeas, águas interiores e áreas lagunares e lacustres, 

planícies de inundação e outros sítios especiais. 

 Mede 358.717 ha, tem conselho gestor, sede em São Miguel do Araguaia, GO. Justaposta a UCs 

estaduais: RVS Quelônios do Araguaia, MT; RVS corixão da Mata Azul, MT, PE do Araguaia, 

GO, FE Araguaia, GO e PE do Araguaia, MT. Localiza-se nos limites entre 3 Estados: MT, GO 

e TO. 

 São 6 municípios, com população total de 63.461 hab, sendo 32,87% rural. Densidade 

demográfica de 11,17 e a APA ocupa 49,42% dos territórios municipais. 

 Notícias: Exposição fotográfica “O Caminho das Águas: APA dos Meandros do rio Araguaia’ 

(2005); APA responsável por mais de 80% do desmatamento (2010), abertura de vagas para 

voluntariado-ICMBio RAN. 

 Há produção acadêmica, envolvendo espécies (crocodilos, peixes, morcegos, quelônios) e 

turismo. 

 Parceria RAN - Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios do ICMBio,  

RVSs estaduais. 



 

12.4 . CR-5: Parnaíba, PI 

 

APA do Delta do Parnaíba, MA/PI/CE Bioma Marinho Costeiro 

 De 1996, tem por objetivos proteger os deltas dos rios Parnaíba, Timonha e Ubatuba, com sua 

fauna, flora e complexo dunar, remanescentes de mata aluvial, recursos hídricos,; melhorar a 

qualidade de vida das populações residentes, mediante orientação e disciplina das atividades 

econômicas locais, fomentar o turismo ecológico e a educação ambiental e preservar as culturas 

e as tradições locais. 

 Abrange o litoral de 3 Estados: MA, PI e CE. Nas proximidades estão as UCs federais: PN 

Lençóis Maranhenses, REsEx Marinha Delta do Parnaíba e Chapada Limpa, No MA. Mosaico 

de Ucs estaduais ao longo da costa: APAs da Foz do Rio das Preguiças/Pequenos 

Lençois/Região Lagunar Estuarina Adjacente e da Upa on –Açu/Miritba/Alto Preguiças, ambas 

no MA. No CE, ainda PN de Jericoacoara, e APA estadual Lagoa da Jijoca. Adjacente à APA 

federal da Serra de Ibiapaba. 

 Mede 313.800 ha, tem Conselho Gestor, com um convênio com o Ministério do turismo e Ibama 

para elaborar o Plano de Manejo, cujo Termo de Referência começou a ser discutido em 2010. 

Integra a Rota das Emoções, programa federal de turismo. Administração localiza-se em 

Parnaíba, PI 

 São 10 municípios, somando 338.719 hab, com quase a metade concentrada em Parnaíba 

(334,54hab/km²). Sem esta, a densidade demográfica média é de 34hab/km², e 52% de 

população rural. Quase 30% da soma dos territórios municipais é abrangido pela APA federal, 

que cobre todo o litoral do PI. Todo o litoral do MA está sob UCs federais ou estaduais. 

 Notícias: elaboração do Plano de Manejo, com recursos da Secretaria de Turismo do PI (Setur), 

Rota das Emoções (Min. Turismo) (CE/PI/MA). Projeto de Campo Eólico é desaprovado pelo 



Condema de Barroquinha por ser APA federal. Recursos financeiros para pesquisa com 

tartarugas marinhas na APA, proposta de criação de uma RVS.  

 Pesquisa: gestão ambiental (equipamentos hoteleiros) na APA 

APA de Ibiapaba, PI/CE  Bioma Caatinga 

 De 1996, visa objetiva proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.Localiza-se na bioregião do complexo 

Serra Grande.  

 Abrange 2 Estados PI e CE, e 31 municípios, com área de 1.625.019 ha. Inclui o PN Sete 

Cidades e parte do Parque Estadual de Carnaúbas, CE. Adjacente está o PN de Ubajara. 

Próximas, estão a APA federal de Serra da Meruoca e a FN de Sobral.  

 Entre os municípios, há 3 acima de 50 mil habitantes, entre os quais onde se localiza a sede da 

gestão,  Viçosa do Ceará, com histórico de missão jesuítica. A densidade demográfica, 

considerando  inclusive Piripiri e Tianguá, com mais de 60 mil habitantes, é de 25 hab/km², 

sendo o total de 655.438 hab, mais da metade de população residente na área rural: 55,92%. 

Mais da metade dos territórios dos 31 municípios está na APA: 52,76%. 

 Notícias: fogo na Serra de Ibiapaba (2010), “[...] Os problemas da APA e do Parque são os 

mesmos de toda a região da Ibiapaba: uso abusivo de agrotóxicos, queimadas, uso inadequado 

do solo, falta de um destino adequado do lixo, caça e comércio ilegal de animais silvestres, falta 

de conscientização ambiental e o mal gerenciamento dos recursos hídricos. ...”(2010), 

 30/8/2008 Para garantir melhor aproveitamento da reserva hídrica do planalto da Ibiapaba, 

Governo do Estado lança novo projeto Para isso, haverá licitação para realizar o projeto de 

construção dos açudes Lontras e Inhuçu, de porte médio. Os reservatórios barrarão o Rio Inhuçu, 

que corre sobre a Serra da Ibiapaba. Além disso, o estudo prevê a edificação de um canal/túnel 

para passagem de água ...” 

APA da Serra da Meruoca, CE  Bioma Caatinga 

 De 2008, tem por objetivos a conservação de um ambiente diferenciado de florestas e rede 

hídrica, com flora e fauna associadas, promover a recomposição da vegetação natural, melhorar 

a qualidade de vida das populações residentes, orientar e disciplinar a ocupação, o turismo 

ecológico, fomentar a educação ambiental e preservar as culturas e tradições locais. 

 As áreas registradas o relatório parametrizado são bem diferentes entre o documento legal ou o 

shape: 608 ha e 29.361ha respectivamente. Localizada no Ceará, o contato do responsável consta 

no ICMBio, em Brasília.  

 Envolve 4 municípios, entre eles Sobral, com 188.271 hab. Os demais somam 60.000 hab, sendo 

Massapê o mais populoso (35.000hab). Alcântaras tem quase 70% da população rural, e 

Massapê tem quase a metade com essa característica.  A APA ocupa apenas 10% dos territórios 

municipais.  



 Vizinha à APA da Serra da Ibiapaba, FN Sobral e PN Ubajara. Distante de Fortaleza, está mais 

próxima do PN Jericoacoara. 

 Notícias: Fórum da APA discutiu a localização da sede (2009); distribuição de mudas produzidas 

2009/2010 (Caritas Brasileira e BNB) (2009); “crimes ambientais em Alcântara: APA da Serra 

da Meruoca não saiu do papel”, sobre incêndios criminosos. 

 A Serra da Meruoca tem página sobre turismo ecológico. 

APA da Serra da Tabatinga, MA/PI  Bioma: Cerrado. 

 De 1990, foi reduzida em 2002 e tem por objetivos a conservação das espécies e do solo, 

proteger as nascentes do rio Parnaíba, assegurando a qualidade das águas e as vazões de 

mananciais da região, assegurando condições de sobrevivência das populações humanas ao 

longo do referido rio e afluentes. 

 Área original de 61.000 ha, agora é de 35.186ha, refere-se a 1 município: Mateiros, TO, 

representando 0,03 % do território municipal. Sua população é de 2.219 hab, densidade 

demográfica de 0,23 hab/km². 

 

 Integra o Corredor Ecológico do Jalapão, com UCs federais – PN Nascentes do Rio Parnaíba e 

EE Serra Geral do Tocantins, e estaduais: PE e APA do Jalapão (TO), APA e EE do Rio Preto e 

APA Bacia do Rio de Janeiro (BA) 

 Notícias: 2010:  O Instituto Chico Mendes e a Agência de Cooperação Internacional do Japão 

(JICA)  começam a desenvolver os primeiros estudos para a implantação  de um corredor 

ecológico na região do Jalapão (TO [...]O Termo de  Cooperação Técnica entre os governos do 

Brasil e do Japão para a criação  deste projeto foi assinado em novembro de 2009. A previsão é 

de que as  atividades  terminem em três anos. [...]”O primeiro passo da empreitada será de 

definir um diagnóstico socioambiental da região, buscando identificar e mensurar oportunidades 

e ameaças. Paralelamente deverão acontecer as articulações para construção das parcerias  



necessárias, devendo ser envolvidas instituições governamentais das três  esferas, universidades, 

entidades da sociedade civil, empresários e organizações  não governamentais...” 

12.5. CR-11 Lagoa Santa, MG 

 

 APAS federais Bacia do Rio Descoberto DF/GO e Rio São Bartolomeu, DF.  

Bioma :Cerrado  

 De 1983, as APAs da Bacia do Rio Descoberto e Rio São Bartolomeu foram criadas juntas, 

envolvendo um total de 125.164 ha. Visam proporcionar o bem-estar futuro das populações do 

Distrito Federal e de parte do Estado de Goiás, bem como assegurar condições ecológicas 

satisfatórias às represas da região. Com a APA do Planalto Central , federal, e das bacias do 

Gama e Cabeça-de-Veado, Cafuringa, lago Paranoá, estaduais, forma um mosaico de APAs. 

 Formam um anel em torno de Brasília, região metropolitana com 2.750.157 hab. Apenas Padre 

Bernardes tem população rural significativa (61,01%) e baixa densidade demográfica (8,82 

hab/Km²). Águas Lindas de Goiás apresenta a maior densidade: 846,03 hab/Km², enquanto 

Brasília tem 444,07 hab/km².  

 Constam registros de plano de proteção do Lago Descoberto (1985), contratação de um re-

zoneamento da APA  do R.Descoberto(1994), a aprovação do Plano de Trabalho de Fiscalização 

Emergencial para essa APA, com início da fiscalização contínua.  

 Mas em 2009 o Ministério Público do DF exige Projeto Piloto para reflorestamento das margens 

do Lago do Descoberto e a inclusão efetiva da comunidade no processo de preservação da área. 

Em 2010 uma parceria entre órgãos do governo  a comunidade local, segundo noticia-se, dá 

início ao Projeto Descoberto. 

 Quanto à APA do rio São Bartolomeu, em 1988 recebeu diretrizes gerais de uso. Em 1996 tem 

sua administração transferida para o DF, com re-zoneamento executado pelo IEMA. Em 2008 

consta um projeto de lei transferindo a administração para a esfera federal. 



APA Cavernas do Peruaçu, MG: Bioma  Cerrado 

 De 1989, visa conservação do conjunto paisagístico e da cultura regional, proteger e preservar as 

cavernas e demais formações cársticas, sítios arqueopaleontológicos, cobertura vegetal, fauna 

migratória e sítios de importância regional. 

 Com 143.866 ha, tem Conselho Gestor, e sede em Januária, MG. Junto ao PN Cavernas do 

Peruaçu, integra o Mosaico Sertão Veredas. A Fundação Pr´-Natureza propôs-se a elaborar o 

Plano do Mosaico Veredas-Peruaçu. São mais de 25 UCs federais e estaduais. 

 5 municípios somam 111.678 hab., sendo Januária responsável por metade desta. A população 

rural residente é 57,64%.  

 Notícias: Por intenrvenção do Ministério Público Federal, a FIAT e o ICMBio deveriam cumprir 

cronograma para inauguração do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu em 2012. A APA teve 

subsídios para conservação e manejo, com levantamento espeleológico em 1998. 

 Em 2005 foi feito convênio entre MMA e a Fundação Pró-Natureza para o Plano das UCs do 

Mosaico Veredas –Peruaçu com 1.500.000 há, com recursos para extrativismo vegetal, turismo 

ecocultural e gestão integrada de UCs. 

 

 APA Nascentes do Rio Vermelho, GO:  Bioma Cerrado. 

 De 2001, tem por objetivos ordenar a ocupação das áreas de influência do patrimônio 

espeleológico local, fiscalizar práticas esportivas, culturais e científicas, turismo  ecológico e 

outras atividades compatíveis com a conservação ambiental; disciplinar e controlar o uso do solo 

[...] fomentar a educação ambiental, a pesquisa científica e a conservação dos valores culturais, 

históricos e arqueológicos; proteger os atributos naturais, diversidade biológica e assegurar o  

caráter sustentável da ação  antrópica na região, melhoria da qualidade de vida das comunidades, 

implantar processo de gestão participativa. 

 Contínuo com a APA anterior, tem junto a RVS das Veredas do Oeste baiano, o PE de Terra 

Ronca e a ResEx federal de Terra Ronca. 

 Com área de 176.159 ha, envolve 4 municípios e limite entre dois Estados, BA e GO.A 

população total municipal é de 63.461 hab., numa densidade demográfica de 1,39 hab/km². 33% 

da população reside na área rural. 

 Pesquisas :  A APA das Nascentes do Rio Vermelho como  Patrimônio Cultural Natural do 

Município de Mambaí-GO  (2007); Morcegos cavernícolas da Área de Proteção Ambiental  

(2009)  

 Notícias: 2009 ... ..apreendidas-250-emas-vitimas-de-maus-tratos-no-oeste-baiano 

 Conservation International faz  estudos no Cerrado visando a conservação através de Áreas 

Protegidas. 

 

 

http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/zoociencias/article/view/165/153
http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/zoociencias/article/view/165/153


APA Carste Lagoa Santa, MG: Bioma Cerrado 

 De 1996, visa proteger a biodiversidade, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

 Área de 39.269 ha em MG, localiza-se na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na região: 

aeroporto de Confins e o maior parque cimenteiro do país. Tem conselho gestor, sua sede fica 

em Lagoa Santa, MG. Ucs estaduais: PE do sumidouro, PE Serra Verde. 

 6 municípios têm 34,4 % de suas áreas ocupadas pela APA, a população total é de 163.568 hab. 

São Leopoldo (59.000) e Lagoa Santa (52.000) com mais da metade. 20, 25 % da população 

reside na zona rural.   

 Notícias: Em 1997 uma Instrução Normativa Ibama estabelecia normas de uso e ocupação do 

solo. Em 2009, lei altera as regras de uso do solo, e o governo do estado de MG repassa ao órgão 

federal a responsabilidade de se manifestar sobre a exploração ou supressão de vegetação nativa 

na área protegida. A Infraero anuncia em 2010 o Programa de Educação Ambiental voltado para 

ações socioambientais. 2010: Entulho ameaça riqueza arqueológica das grutas brasileiras 

“Grutas como a Lapa Vermelha e matas da Área de Proteção Ambiental (APA) Carste, de Lagoa 

Santa, onde foram encontrados os mais antigos fósseis humanos do Brasil, sofrem com o despejo 

de lixo e entulho...” 

 Pesquisa: disposição de resíduos sólidos; efetividade sócio ambiental/ planejamento e gestão; 

inventário digital da APA . 

 

APA Morro da Pedreira,MG: Bioma: Cerrado 

De 1990, tem por objetivos proteger e preservar o Morro da Pedreira, sítios arqueológicos, a cobertura 

vegetal, a fauna silvestre e os mananciais, cuja preservação é de fundamental importância para o 

ecossistema da região. 

Com área de 100.431, abrange 7 municípios, sede em Jabuticatubas, que têm quase 1/3 de seus território 

ocupados pela APA. O município mais populoso é Itabira (109.551 hab). A população rural é de 39% em 

média, mas há municípios com 60% residente na zona rural (Itambé do Mato Dentro, com 6 hab/km²). 

Em seu interior: PN da Serra do Cipó e, adjacente,  PE Serra do Intendente  



 

 Notícias: 2010: Projeto quer dobrar a área da Serra do CipóICMBio ; Liminar paralisa obras em 

área de proteção ambiental na APA Morro da Pedreira, MG- Ministério Público Federal ;  

Loteamentos irregulares e esgotos são as grandes ameaças à Serra do Cipó.; O IBAMA em 

parceria com o UNICENTRO Newton Paiva , desenvolve o Projeto de Educação Ambiental e 

Ordenamento do Espaço Turístico no PARNA Serra do Cipó e APA Morro da Pedreira.  MPF e  

ICMBio  atuam “em conjunto na execução e no planejamento de ações que visem à conservação 

e recuperação da diversidade biológica e paisagística, bem como ao desenvolvimento sustentável 

no âmbito de atuação da Procuradoria da República em Minas Gerais (PRMG). Nessa região, 

estão inseridas as Unidades de Conservação Federais APA Carste de Lagoa Santa, 

aAPA Morro da Pedreira e o Parque Nacional da Serra do Cipó. A Coordenação Regional do 

ICMBio (CR-11) tem a função primordial de apoiar e viabilizar a gestãodas 25 unidades de 

conservação federais atualmente existentes no Estado de Minas Gerais”.  

 

 Pesquisas relativas a turismo e urbanização, conflitos de uso e gestão ambiental; parasitas 

canídeos domésticos;  Gradientes de solo e vegetação nas partes elevadas da Serra do Cipó 

(Parna-Cipó) e APA Morro da Pedreira.  ; perfil do escalador. 

12.6. CR-6: Cabedelo, PB 

APA da Chapada do Araripe, PI/CE/PE: Bioma Caatinga 

 De 1997, visa proteger as espécies, conservar remanescentes de mata aluvial, dos leitos naturais 

das águas pluviais e das reservas hídricas, a proteção de sítios cênicos, arqueológicos e 

paleontológicos do Cretáceo Inferior – complexo Araripe; ordenar o turismo ecológico, 

científico e cultural; incentivar as manifestações culturais e contribuir para o resgate da 

diversidade cultural regional; assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais, com ênfase na 

melhoria da qualidade de vida das populações residentes na APA e entorno. 

http://scienceblogs.com.br/geofagos/2008/09/gradientes-de-solo-e-vegetacao-nas-partes-elevadas-da-serra-do-cipo.php


 Área de 1.063.000 ha abrange 33 municípios de 3 Estados: PI, CE e PE. Sua sede fica na cidade 

do Crato, CE. Tem Conselho Gestor. Junto, a FN Araripe-Apodi. No Ceará, há o PE Sítio do 

Fundão, adjacente. Nas proximidades, ao norte, no CE, a EE de Aiuaba, federal. 

 Os 33 municípios têm 43% de sua área sob a APA. 736.000 pessoas habitam os municípios, 67% 

na zona rural. A densidade média é de 38,4 hab/km² 

150% 

 Notícias: em 2007 noticiava-se produção de mel, “atividades agroflorestais e também cultivos 

orgânicos começam a despontar como alternativa à produção tradicional [...]sonha conseguir, 

dentro de dois anos, a certificação. Para isso, pretende ingressar no Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) Jovem”.  

 Em 2008: APA Chapada do Araripe e Ministério Público de Crato promovem audiência sobre 

fontes de água na encosta da unidade. Nesse ano, os chefes da ÁPA da Chapada do Araripe e 

daFLONA  do Araripe-Apodi reunem-se no Ceará, com o reitor da Universidade Regional do 

Cariri (Urca),para discutir  parceria entre as unidades de conservação e a universidade; 2010: 

APA Chapada do Araripe Realiza Reunião em Simões do  Conselho da APA  

 Pesquisas: 2005: A produção de bioenergéticos florestais através de Plano de Manejo Florestal 

Sustentável (PMFS) na Área de Proteção Ambiental - APA Chapada do Araripe . 2006: A 

MATA ATLÂNTICA DO NORDESTE . 2007: OS REGISTROS RUPESTRES DA CHAPADA 

DO ARARIPE.  

APA da Barra do Rio Mamanguape,PB: Bioma Marinho Costeiro 

 De 1993, visa a conservação do habitat e do peixe –boi marinho, de remanescentes de 

manguezal, mata atlântica e recursos hídricos; outras espécies de importância regional. Melhorar 

a qualidade de vida das populações residentes, mediante orientação e disciplina das atividades 

econômicas locais; fomentar o turismo ecológico e a educação ambiental. 



 Sua área de 14.640 ha abrange águas marítimas e porção territorial. Tem sede junto ao Projeto 

Peixe-Boi, em Rio Tinto, PB. Também funciona o Centro Nacional de Conservação e Manejo de 

Sirênios do ICMBio. Com Conselho Gestor, são 16 funcionários.  

 São 4 municípios, com um total de 50.327 hab. Quase 20% da área dos municípios estão 

abrangidos pela APA. A densidade demográfica é de 80,37 hab/km², e  45% residem na zona 

rural. 

 Notícias: 2005:  livro “Avaliação de Impactos Ambientais párea Gestão da APA da Barra do Rio 

Mamanguape/PB” ; Embrapa e Ibama/PB ;  Embrapa elabora estudo sobre gestão ambiental de 

estabelecimentos rurais na APA da Barra do Rio Mamanguape (PB).  [...] Plano de manejo da 

APA do Rio Mamanguape está em implantação .  

 2006: [...] turismo de observação de peixes-boi, projetos comunitários de educação ambiental e 

pesquisas com tartarugas marinhas.[...]  E os moradores aprendem a aliar o turismo à 

conservação, ambos fundamentais para o desenvolvimento da região. Pescadores e canoeiros que 

cresceram ouvindo histórias de caçadas de peixe-boi hoje trabalham em parceria com o Projeto. 

 2008: APA  sede piloto do projeto GEF Mangue . Coordenado pela SBF/MMA, apoio do PNUD 

e  execução do ICMBio e  Ibama; recursos de bancos internacionais, soma de US$ 500 mil para 

o desenvolvimento de atividades com vistas a trazer desenvolvimento às questões ambientais e 

sociais da área contemplada. Junta-se a outras 5:  Pará, Maranhão, Delta do Parnaíba, São 

Paulo/Paraná.  

 2009:  Cercada pelo cultivo da cana e pelas fazendas de camarão, Barra de Mamanguape busca 

alternativas que não destruam os manguezais e seu ilustre morador: o peixe-boi.  

 Vídeo APA DA BARRA DE MAMANGUAPE.wmv 

 Pesquisas: “Conflitos Sócio-Ambientais Na APA da Barra do Rio Mamanguape: O Caso da 

Atividade de Carcinicultura” . 2003: ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E PERCEPÇÃO 

AMBIENTAL DOS CATADORES DE CARANGUEJO-UÇÁ DO ESTUÁRIO DO RIO 

MAMANGUAPE, NORDESTE DO BRASIL; 2007: Gestão ambiental das atividades rurais na 

APA da barra do Rio Mamanguape (PB), in V Congresso Brasileiro de Unidades de 

Conservação, 2007. 

 2009: DIAGNÓSTICO DA BIODIVERSIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO 

SUSTENTÁVEL NA APA DA BARRA DO RIO MAMANGUAPE (PB).   

 2010: “ Gestão ambiental territorial na Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio 

Mamanguape (PB)”; A INTERFACE DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA COM A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS: o caso da Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape no litoral 

norte da Paraíba 

APA Costa dos Corais, PE/AL: Bioma Marinho Costeiro 

 De 1997, visa garantir a conservação dos recifes coralígenos e de arenito, com sua fauna e flora;  

manter a integridade do habitat e preservar a população do Peixe-boi marinho ;  proteger os 

manguezais em toda a sua extensão, situados ao longo das desembocaduras dos rios, com sua 



fauna e flora; ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e demais atividades econômicas 

compatíveis com a conservação ambiental; incentivar as manifestações culturais e contribuir 

para o resgate da diversidade cultural regional.  Tem Conselho Gestor desde 2010. 

 Tem área de 405.946 ha no litoral, abrangendo  AL e PE. São 13 municípios. O território 

terrestre correspondente aos municípios soma  população residente de mais de 1 milhão de 

pessoas, 900 mil só em Maceió, capital alagoana; Barreiros, PE, tem 40 mil habitantes. 30,84 % 

são população rural, e a densidade demográfica média de 241,55 hab/ km². 

 Notícias: 2008: APA Costa dos Corais promove aumento do estoque de ... E reage rápido bem 

quando se adotam estratégias de gestão corretas, ... 

 2009: Ação do MPF/AL pede plano de manejo para APA Costa dos Corais.[...] MPF/AL 

recomenda cumprimento de normas ...  .  Revista Mergulho nº141 Órgãos ambientais e Capitania 

dos Portos deverão demarcar corredores de navegação ... MPF/AL recomenda cancelamento de 

licenças para criação de camarão . 

 2010: Conselho Gestor da APA Costa dos Corais é eleito em reunião ;  O Plano de Manejo da 

Área de Proteção Ambiental (APA) da Costa dos Corais vai ser objeto de mais uma audiência 

pública [...]  Tanto a formação do Conselho Gestor quanto a elaboração do Plano de Manejo da 

APA fazem parte de um novo momento da gestão da APA...  Costa dos Corais revelará, 'ao vivo 

e em cores', toda a magia da história, ...como a Área de Proteção Ambiental (APA) da Costa dos 

Corais, ...  Projeto Recifes Costeiros, uma iniciativa de gestão costeira integrada para a APA 

Costa dos Corais, a maior área protegida marinha de uso sustentável .  “Peixe-vivo vale  

 2011: BIDAmérica: “Cientistas entram em ação na Costa dos Corais brasileira 

 Pesquisa: “CARACTERÍSTICAS  E  PERSPECTIVAS  PARA  O  MANEJO DA PESCA NA  

APA  MARINHA  COSTA  DOS  CORAIS”;  

 Parceria: trabalho com IRCOS- Instituto de Recifes Costeiros; CEPENE; Marinha do Brasil; 

SOS Mata Atlântica. 

APA de Piaçabuçu, AL: Bioma Marinho Costeiro 

 De 1983,tem por objetivo assegurar a proteção de quelônios marinhos, aves praieiras e a fixação 

de dunas, e a finalidade de proteger o entorno da Estação Ecológica da Praia do Peba.  

 Com área de 9.143 ha, sede no Pontal do Peba, Piaçabuçu, AL, tem Conselho Gestor . São 2 

municípios, somando 21.551 hab. Quase 30% do território municipal está sob a APA, sendo a 

população rural de 30%. Densidade demográfica de 59,20%. 

 Em 2008 foi feito diagnóstico, avaliação e zoneamento. Integra a Rserva da Biosfera da Mata 

Atlântica. 

 

 

 

http://pib.socioambiental.org/c/noticias?id=53251
http://www.ecodebate.com.br/2009/10/31/apa-costa-dos-corais-mpfal-recomenda-cumprimento-de-normas-de-protecao-ao-peixe-boi-marinho/
http://www.ecodebate.com.br/2009/10/31/apa-costa-dos-corais-mpfal-recomenda-cumprimento-de-normas-de-protecao-ao-peixe-boi-marinho/
http://BIDAmérica:%20Cientistas%20entram%20em%20ação%20na Costa%20dos%20Corais brasileira


12.7. CR-7: Porto Seguro, BA 

 

APA Costa das Algas, ES: Bioma  Costeiro Marinho 

 De 2010, tem por objetivos  proteger a diversidade biológica e os ambientes naturais, para a 

estabilidade da orla marítima;  garantir a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos 

recursos naturais e a  valorização das atividades pesqueiras e extrativistas de subsistência e de 

pequena escala praticadas pelas comunidades costeiras da região através do ordenamento do uso 

dos recursos naturais pesqueiros e demais organismos marinhos; e  proteger e promover a 

recuperação das formações vegetacionais da área costeira e proteger e valorizar as paisagens 

naturais e belezas cênicas através do ordenamento do processo de ocupação e uso do solo da orla 

marítima.sua gestão é integrada com o RVS de Santa Cruz. Têm ambas Conselho Gestor. 

 Sua área de 11.931 ha segue ao longo do litoral de 3 municípios, nos quais moram 508.098 hab. 

O mais populoso é Serra, com 409.000 hab. Aracruz, com 82.000 hab e Fundão com 17.000. 

Densidade demográfica de 286 hab/km², menos de 10% moram na zona rural. 

 Mosaico de UCs municipais: PNM do Itanguá e RDS do Manguezal de Cariacica; o PNM da 

Manteigueira e MN  Morro do Penedo (Vitória); E E M Ilha do Lameirão e PNM Dom Luiz 

Gonzaga ( Vila Velha). Apoio da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

 

 

12.8. CR-8: Rio de Janeiro, RJ 



 

(75%) 

APA da Bacia do Rio São João/ Mico Leão Dourado, RJ:  Bioma Mata Atlântica 

 De 2002, tem porobjetivos legais proteger e conservar os mananciais, regular o uso dos recursos 

hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e protegendo 

remanescentes de floresta atlântica e o patrimônio ambiental e cultural da região. 

 Com área de 150.700 ha,  abrange 8 municípios, que constituem o  Consórcio Intermunicipal 

Lagos-São João e intgram o  Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São João.  O Mosaico de UCs 

Mico-Leão Dourado cobre 209 mil ha, com a maior concentração de RPPNs do país.  

 A população total envolvida é de 777.444 hab, mas apenas 1/3 das áreas municipais está 

abrangida pela APA. 15% da população são residentes na zona rural, e a desnidade demográfica 

é de 192 hab/km². 

 Notícias: 2003: Parceria com Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Casimiro de Abreu, 

a Associação Mico-Leão-dourado e a APA Bacia do Rio São João : estimularam agricultores 



familiares de várias comunidades rurais nos municípios de Casimiro de Abreu e Silva Jardim a 

iniciarem experiências com Sistemas Agroflorestais Sucessionais em suas propriedades.  

 2005: captação de recursos PDA – Projetos Demonstrativos do MMA, por iniciativa da 

Associação Mico-Leão-Dourado. Janeiro de 2006 a dezembro de 2008.    Mosaico Mico-Leão –

Dourado, unindo UCs  públicas e privadas,  209 mil hectares, interligando  RPPNs (maior 

concentração no Brasil) envolvendo a proteção de três bacias hidrográficas: do rio São João, do  

rio Macaé e das Ostras .  

 2006:  o Conselho Gestor da APA apreciou a minuta de Plano de Manejo, executado com apoio 

do Consórcio Intermunicipal Lagos São João através do Projeto de Conservação da 

Biodiversidade da Mata Atlântica – PDA, com participação social e técnica, das diversas 

instituições que fazem parte do Conselho, previsão de gasto é de cerca de R$ 150 mil reais em 

dois anos. 

 2010:  “População de mico-leão –dourado quintuplica em área florestal do RJ, proj. coord. 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf) na ÁPA.    WWF- Brasil 

acompanha expedição visando diagnosticar a bacia do Rio São João, identificar vulnerabilidades 

e potencialidades sociais e ambientais,  temas para pesquisa de forma a aprimorar a gestão 

ambiental da região: a I Expedição de Pesquisa e Gestão da Bacia do Rio São João, realizada em 

conjunto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, APA da Bacia do Rio 

São João e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São João.  

APA de Guapimirim, RJ: Bioma Marinho Costeiro 

 De 1984, visa proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Tem Conselho Gestor e Plano de Manejo. 

 Com área de 13.950 ha, envolve 4 municípios na Bacia de Guanabara, RJ. Região metropolitana, 

tem alta densidade de ocupação: 1317,57 hab/km².  Junto está a EE da Guanabara 

 2005: “A Companhia Vale do Rio Doce [...]  se comprometeu a recuperar integralmente a APA 

[...] de Guapimirim, atingida pelo vazamento de 60 mil litros de óleo do trem que descarrilou na 

semana de 5 de maio”. 

 2008: SOS Mata Atlântica e ICMBio lançaram fundo de R$ 1,6 milhões para os manguezais da 

Baía da Guanabara. 

 2009: “Para inibir a ocupação habitacional irregular na Área de Proteção Ambiental 

deGuapimirim, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro ...” 

 2010: A Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) promovem no dia 27 de março uma ação voluntária no município de 

Guapimirim, no Rio de Janeiro. A iniciativa tem o apoio da Cooperativa Manguezal Fluminense, 

formada por pescadores da região e seus familiares, e conta com o patrocínio da Fundação 

Toyota do Brasil. 

 Pesquisas:“Análise Multi-temporal da cobertura florestal do tipo manguezal da APA 

Guapimirim (RJ) através do processamento de imagens TM-LANDSAT; “O Manguezal da APA 

de Guapimirim e o Acidente de 2000: Causas e consequências no Ecossistema”; ”USO DE 

http://www.icmbio.gov.br/apaguapimirim/download.php?id_download=58
http://www.icmbio.gov.br/apaguapimirim/download.php?id_download=58


ÁREAS DE PROTEÇAO AMBIENTAL: O CASO DO MANGUEZAL DA APA DE 

GUAPIMIRIM”.INTERPRETAÇÃO EM ÁREAS NATURAIS: PROPOSTAS DE NOVOS 

USOS PARA A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL GUAPIMIRIM” 

APA de Petrópolis, RJ: Bioma Mata Atlântica 

 De 1982, a 1ª APA federal visa a garantir a preservação do ecossistema Mata Atlântica, o uso 

sustentado dos recursos naturais, a conservação do conjunto paisagístico-cultural e promover a 

melhoria da qualidade de vida humana na região. Tem Conselho Gestor, Plano de Manejo  e está 

junto com o PN da Serra dos Órgãos. 

 Com área de 59.049 ha
1
  abrange 5 municípios em 30% de suas áreas. Com 1 milhão e meio de 

habitantes nesses municípios, a APA abrange quase 1/3 de suas áreas totais. Apenas 5% da 

população reside na zona rural,  sendo a densidade demográfica no município de Petrópolis de 

371, 85 hab/km² 

 Integra o Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense, com 34 UCs 

 Notícias: 2000  Um abraço em favor do Meio Ambiente   Grupo de ambientalistas promoveram 

um abraço simbólico à Área de Proteção Ambiental de Petrópolis (APA), para protestar contra 

os empreendimentos imobiliários que estão surgindo na região de Itaipava. 

2004: APA Petrópolis promove curso de capacitação em Gestão Ambiental “ O curso de 

capacitação para 40 representantes de organizações não-governamentais e de órgãos públicos 

que integram o Conselho Gestor da APA ...” 

 2005:” ILEGAL. E DAÍ? Favelas avançam pela floresta em Petrópolis [...] Destruição de 

reservas de Mata Atlântica é tanta que o bairro Independência tem uma cachoeira de esgoto  [...] 

Uma das principais áreas remanescentes de Mata Atlântica no estado está sendo ameaçada pelo 

crescimento de favelas..[...] Casas de classe média ocupam margens de rio. 

 2006: Projeto Parque Orla do Piabanha (POP) prevê parque arborizado com espécimes da flora 

petropolitana, ginásio esportivo, centro de convenções, bromeliário e mercado de flores na 

margem esquerda do Piabanha.  [...]  Associação de Moradores e Amigos de Santa Mônica e do 

Petrópolis Convention & Visitors Bureau, entidades envolvidas na criação do inédito Parque 

Orla do Piabanha. 

 2008:MPF recomenda  “à concessionária AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A que não efetue 

novas ligações de energia elétrica, exceto cortes e religações das já existentes em áreas de 

preservação permanente, definidas nos artigos 2º e 3º do Código Florestal” 

 2009 Ocupações irregulares crescem nas encostas    

 2010:  Ibama consegue fechar mineradora em Petrópolis;  Prefeitura de Petrópolis diz que não há 

risco em comunidade erguida ao redor de lixão.... (IEF) e dirigiu a Área de Proteção Ambiental 

(APA) de Petrópolis, ... 

 

                                                      
1
 Shape: 68.224 há, abrange 7 municípios, incluindo Cachoeiras do Macacu e Teresópolis. 



APA de Cairuçu, RJ: Bioma Marinho Costeiro 

 De 1983, tem o objetivo de assegurar a proteção do ambiente natural, que abriga espécies raras e 

ameaçadas de extinção, paisagens de grande beleza cênica, sistemas hidrológicos da região e as 

comunidades caiçaras integradas nesse ecossistema. Continental e insular. 

 Com área de 32.688 ha, localiza-se no município de Parati, no RJ, do qual ocupa 35% da área. 

Junto com o PN Serra da Bocaina, integra mosaicos de UCs e corredor de Mata Atlântica.  

 Notícias: Linha do Tempo  [SOS mata Atlântica]:1999 - Com apoio do Conselho Nacional da 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e Unesco, SOS Mata Atlântica lança o curso 'Acorda 

Cairuçu - Vivenciar para Conscientizar';  

1999/2000 - SOS Mata Atlântica inicia Plano de Gestão Ambiental da APA Cairuçu com 

participação dos atores locais 

2000 - Início da campanha 'Jogue Limpo Cairuçu' de conscientização para os problemas de lixo 

em Paraty 

2001 - Em parceria com a Colgate/Palmolive, SOS Mata Atlântica inaugura viveiro de mudas 

em Paraty para recuperação de áreas degradadas 

2002 - Entrega do Plano de Gestão Ambiental da APA Cairuçu e inauguração do Centro de 

Informações Ambientais e Turísticas no acesso a Trindade 

 “Ao criar uma ponte entre dois atores diferenciados do processo de conservação do litoral, a 

população tradicional de caiçaras e proprietários do condomínio  de luxo Laranjeiras, a SOS 

Mata Atlântica conseguiu viabilizar a realização do Plano de Gestão Ambiental da APA Cairuçu, 

na porção sul do município de  Paraty (RJ). O projeto, patrocinado pelo condomínio Laranjeiras, 

iniciou-se em 1999 e dependeu de uma cooperação técnica entre Ibama, IEF (Instituto Estadual 

de Florestas - RJ), Prefeitura de Paraty e SOS Mata Atlântica... [...]a SOS Mata Atlântica 

inaugurou  o Centro de Informações Ambientais e Turísticas de Cairuçu, localizado no 

entroncamento  da Rodovia Rio/Santos, com via de acesso para Trindade. O centro passa a ser o 

lugar onde os moradores, visitantes, agentes de viagens, pesquisadores e interessados em geral 

encontram os resultados dos trabalhos desenvolvidos sobre Paraty. 

 Pesquisas: “CONFLITOS DE INTERESSES EM UNIDADES DE CONSERVAÇ ÃO  DO 

MUNICÍPIO DE  PARATI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO”.; Território em disputa: o caso 

dos caiçaras da Cajaíba.  

 

APA da Serra da Mantiqueira, MG/SP/RJ: Bioma Mata Atlântica 

 De 1985, visa Garantir a conservação do conjunto paisagístico e da cultura regional da Serra da 

Mantiqueira. Além de proteger e preservar a flora endêmica e andina; os remanescentes dos 

bosques de araucária; a continuidade da cobertura vegetal do espigão central e das manchas de 

vegetação primitiva; a vida selvagem , principalmente as espécies ameaçadas de extinção. 

 3 estados, junto com o PN de Itatiaia. Corredor Mantiqueira. Plano de PN Altos da Serra da 

Mantiqueira. O relatório do CNUC informa que na Unidade existem grandes plantações de 



eucaliptais e algumas outras com Araucárias. As autorizações para corte ocorrem através dos 

órgãos estaduais de meio ambiente. A principal atividade econômica desenvolvida na Unidade 

refere-se à agropecuária praticada com técnicas tradicionais de manejo do solo, o que muitas 

vezes acarreta impactos ambientais. 

 Com 411.184 ha, são 27 municípios em 3 Estados: MG, RJ e SP. Sua sede fica em Itamonte, 

MG, tem Conselho Gestor. Integra o MOSAICO MANTIQUEIRA, que reunindo  16 UCs. 

 A APA abrange 43% da soma das áreas municiais. Mais de 900 mil pessoas habitam esses 

municípios, que apresentam uma densidade demográfica média de 69%, e 29% são população 

rural. Excluídos os municípios urbanizados do Vale do Paraíba, observa-se uma média de 

população rural nos demais municípios, não só em MG. 

 Notícias: GESTÃO PARTICIPATIVA DA APA SERRA DA MANTIQUEIRA:  CD-Rom  

Projeto “Fortalecimento da Gestão Participativa da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra 

da Mantiqueira”, que, juntamente com a Cartilha "Nossa APA", [...] Descreve da forma mais 

detalhada possível as idéias e  ações desenvolvidas pelo Projeto, destacando a trajetória do 

primeiro Conselho Consultivo da APA Serra da Mantiqueira (2004/2006), [...] Acrescentam uma 

coletânea de estudos específicos, informações gerais  sobre a Mantiqueira e a APA  

 2006: MOSAICO MANTIQUEIRA: a Portaria MMA nº 351/2006 reconhece 16 áreas 

protegidas, gerenciadas por instâncias dos poderes públicos municipais, estaduais e federal, além 

de áreas privadas, denominadas Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

 “ Como após 15 anos da criação da APA não houvesse Plano de Manejo, desde 1999 as ONGs 

Crescente Fértil, Fundação Matutu, Instituto Ideas, Partnershaft Mirantao, Instituto Brasil de 

Educação Ambiental, Centros Comunitários de Colina e Campo Redondo, SOS Mata Atlântica e 

Fundação Luterana de Diaconia, entre outras instituições, se uniram para implementar uma série 

de projetos de ecodesenvolvimento”.  

 2010: O Conselho Consultivo da APA da Serra da Mantiqueira deu início ao processo de 

renovação [...] para compor a gestão 2011/2012. ICMBio tem dois anos para desenvolver plano 

de manejo da APA da Serra da Mantiqueira (SP) Para o MPF, plano pode ser um modelo para o 

Parque Nacional Altos da Mantiqueira, que o governo federal pretende criar na divisa entre os 

estados de SP, MG e RJ[...]A falta de plano de manejo da APA da Serra da Mantiqueira é um 

dos principais argumentos utilizados contra a criação do Parque Nacional Altos da Mantiqueira. 

Líderes políticos e empresariais da região afetada se posicionaram contra o parque...;  Na 

comemoração de 25 Anos APA da Serra da Mantiqueira na sede da FLONA - Floresta Nacional 

de Passa Quatro, foi realizado um evento . ICMBio tem dois anos para desenvolver plano de 

manejo da APA da Serra da Mantiqueira (SP) [...]A falta de plano de manejo da APA da Serra 

da Mantiqueira é um dos principais argumentos utilizados contra a criação do Parque Nacional 

Altos da Mantiqueira.  

APA Cananéia-Iguape-Peruíbe, SP : Bioma Marinho Costeiro 

 De 1984, foi ampliada em 1985. Visa, além de possibilitar, às comunidades caiçaras, o exercício 

de suas atividades, dentro dos padrões culturais estabelecidos historicamente, e de conter a 



ocupação das encostas passíveis de erosão, tem por objetivo proteger e preservar: - Os 

ecossistemas, desde os manguezais das faixas litorâneas, até as regiões de campo, nos trechos de 

maiores altitudes; b) - as espécies ameaçadas de extinção; c) - as áreas de nidificação de aves 

marinhas e de arribação; d) - os sítios arqueológicos; e) - os remanescentes da floresta atlântica; 

f) - a qualidade dos recursos hídricos.  

 Com área de 234.000 ha
2
, envolve 6 municípios

3
 e integra mosaicos de UCs e corredores 

ecológicos, sendo o Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape, Cananéia-Paranaguá Sítio do 

Patrimônio Mundial, sítio RAMSAR. Sobre a APA e adjacentes, estão UCs estaduais em São 

Paulo e no Paraná, inclusive a APA de Guaraqueçaba. CORREDOR SERRA DO MAR: Lista de 

UCs do Corredor São 201 unidades de conservação distribuídas em pequenos fragmentos ao 

longo de 12,6 milhões de hectares 

 A APA abrange 40% dos territórios municipais, que apresentam uma densidade demográfica de 

57% e 21% da população rural.  

 Em 1996, por meio de convênio entre IBAMA e  SMA , SP, foi elaborada a proposta de 

regulamentação. Em 2001 foi criado o Conselho Deliberativo, depois alterado para Consultivo. 

Tem Conselho Gestor e um Plano de Gestão, com ZEE –Preliminar. 

 Notícias: 2005: II Seminário de Pesquisa do Vale do Ribeira : Construindo a rede de pesquisa da  

APA CIP e entorno ; apoiado financeiramente pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado 

de São Paulo; promovido pelo Comitê Gestor da Área de Proteção Ambiental Cananéia, Iguape, 

Peruíbe (CONAPA-CIP).” 

 2008: DECRETO Nº 53.528, DE 8 DE OUTUBRO DE 2008 Cria o Mosaico das Ilhas e Áreas 

Marinhas Protegidas do Litoral Paulista 

2009: Rede povos da Floresta. O Viva a Mata chegou! Confira a programação e compareça 

13h30 às 14h30 - Palestra - 25 anos da Área de Proteção Ambiental Cananéia Iguape Peruíbe 

 2010:” Turismo de pesca Junho 2010 - Número 296 Fundação SOS Mata Atlântica lança 

programa para preservar os estoques pesqueiros na região do Lagamar, em São Paulo, e gerar 

emprego e renda [...]A ONG, [SOS Mata Atlântica] que tem inúmeros programas de preservação 

da Mata Atlântica e que idealizou o Polo do Lagamar, lançou o projeto  com o  propósito de 

diagnosticar e monitorar a pesca amadora nas regiões de Iguape, Cananeia e Ilha Comprida, 

incentivando o turismo de pesca de forma  sustentável” 

APA de Guaraqueçaba, PR: Bioma Marinho Costeiro 

 De 1985, objetiva proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Criada de assegurar a proteção de uma 

das últimas áreas representativas do Bioma Mata Atlântica, do complexo estuarino da Baía de 

                                                      
2
 Notam-se  divergências de áreas dos shapes no relatório parametrizado  CNUC. 

3
 No convênio com SMA-SP, considerou-se ainda o município de Pedro de Toledo, que tem parte 

abrangida pela APA. Seguiu-se neste estudo o relatório  CNUC. 



Paranaguá, dos sítios arqueológicos, das comunidades caiçaras integradas no ecossistema 

regional, bem como controlar o uso de agrotóxicos e estabelecer critérios racionais de uso e 

ocupação do solo na região. 

 Com área de 283.014 ha, ocupa 66% do território de 4 municípios, incluindo Paranaguá, PR.  

25% da população reside em área rural nesses municípios, com uma densidade demográfica de 

66,8 hab/km². O município de Guaraqueçaba tem 65% de seus habitantes na zona rural. 

 Assim como a APA Cananéia-Iguape-peruíbe, o Complexo Estuarino-lagunar, comum às duas, 

integra uma série de mosaicos de UCs e áreas protegidas. 

 Notícias: em 2001,  Zoneamento da APA de Guaraqueçaba. Curitiba: Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social/IPARDES  

 2002:  Conselheiros da APA de Guaraqueçaba/PR realizam primeira reunião ...Deliberativo da 

APA - Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba. ...  

 2006: “o FIM DA APA de Guaraqueçaba? “O Eco,  por M T. J. Pádua. 

 2007 ... O Conselho da APA de Guaraqueçaba vêm por meio deste convidar Vossa Senhoria à 

participar da inauguração da Sala Verde – CENTRO DE EDUCAÇÃO ...  

 2008:Integração de esforços vai garantir desenvolvimento de Guaraqueçaba -A Secretaria do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Ibama e prefeitura de Guaraqueçaba promoveram nesta 

quinta-feira (25) no município a primeira reunião envolvendo o Grupo Gestor do governo do 

Estado e o Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba.  

 2009: APA de Guaraqueçaba será mostrada na Convenção do Clima  

  ENCERRAMENTO DA GINCANA DE INTEGRAÇÃO DA APA III REUNIÃO 

ORDINÁRIA ... 

 2005:  Colonização de Guaraqueçaba [...]  ONGs e empresas privadas investem na compra de terras,  

pela troca de créditos de carbono            

 2006: Compra de área ambiental por ONG gera protestos no Paraná  

“Pequenos agricultores exportam banana orgânica - Rio + 10 - Site ... No entanto, hoje existem 

restrições para essa prática tradicional, pois estão em área de preservação - Área de Preservação 

Ambiental (APA) de Guaraqueçaba - ...   

2006 - ÁGUA: DONA DA VIDA 19:00 1º Seminário de Integração da APA de 

Guaraqueçaba Dia 15 (segunda - feira): 7:30 Café da manhã; 8:30 12:30 PALESTRA II: 

Unidades de Conservação e ... 

 A MATA ATLÂNTICA PRIVADA: CONFLITOS AGRÁRIOS ...   

 2009: A DIFÍCIL ARTE DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO: A IMPLEMENTAÇÃO 

DA ... 

 2009:Audiência pública discute regularização fundiária de área ocupada [...]  as 30 famílias Sem 

Terra do acampamento José Lutzenberger realizam audiência pública para discutir a  situação 

fundiária da fazenda São Rafael, em Antonina, litoral do Paraná. 

 2010: Carta Z13. - CARACTERÍSTICAS ETNOBOTÂNICAS DE QUATRO 

COMUNIDADES DE ...  

http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=869
http://www.loboguara.com/portfolio/impressos/pdf/infoapa.pdf
http://www.loboguara.com/portfolio/impressos/pdf/infoapa.pdf
http://www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/RelatorioGestao/Rio10/riomaisdez/index.php.113.html
http://www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/RelatorioGestao/Rio10/riomaisdez/index.php.113.html
http://www.rioparaibadosul.blogger.com.br/2006_11_01_archive.html
http://www.rioparaibadosul.blogger.com.br/2006_11_01_archive.html
http://www4.fct.unesp.br/nera/publicacoes/singa2005/Trabalhos/Artigos/Andrei%20Cornetta.pdf
http://www.calameo.com/books/0000735906ab45f20a355
http://www.calameo.com/books/0000735906ab45f20a355
http://xa.yimg.com/kq/groups/20665237/681376877/name/Carta+Z13.+In+memoriam-A+Texto.rtf
http://xa.yimg.com/kq/groups/20665237/681376877/name/Carta+Z13.+In+memoriam-A+Texto.rtf


 Instituto Virtual de Turismo. O projeto Deslocamentos: Ecoturismo de Base Comunitária no 

Litoral Norte do Paraná inclui os municípios de  Antonina, Guaraqueçaba, Morretes e 

Paranaguá, é promovido pela Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental – 

SPVS e tem como responsável Clóvis Ricardo S. Borges.  

 [PPT]  ADOTE UM EMPREENDEDOR SOCIAL Plano de Ação para a Gestão Participativa 

dos Recursos Pesqueiros (APA de Guaraqueçaba-PR);. Strengthening Institutional Capacity for 

Compilation of Actions ... np-net.pbworks.com/f/MATER+NATURA+-+Jefferson+Silvério.ppt 

 DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS A PARTIR DO 

CONHECIMENTO TRADICIONAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ESTUDO DE 

CASO: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUARAQUEÇABA – FLORESTA 

ATLÂNTICA – PARANÁ. Marcelo Mendes do Amaral et al.  

 “Território e territorialidade na APA de Guaraqueçaba – PR”. 

 [PDF] PROJETO PROMOVE MINI-CURSO DE LEGISLAÇÃO Moradores da APA de 

Guaraqueçaba para a Oficina de. Capacitação de Agentes Locais,... Participativa da APA de 

Guaraqueçaba, patrocinado pelo ... -  

 COMUNIDADES  RURAIS  DA  APA  DE GUARAQUEÇABA:ENTRE  DIÁLOGOS  E  

CONFLITOS”  

“Gestão Participativa na APA de Guaraqueçaba””Esta cartilha faz parte das atividades de 

fortalecimento do Conselho Gestor da APA de Guaraqueçaba, realizadas pelo "Programa 

Manejo de Pesca e ...www.ipe.org.br  

 A PROTEÇÃO AMBIENTAL EM GUARAQUEÇABA: SUBSTITUIÇÃO DE AGENTES E 

DE CONCEPÇÕES SOBRE A RELAÇÃO SOCIEDADE-MEIO AMBIENTE    

APA da Bacia do Rio Paraíba do Sul, SP/RJ: Bioma Mata Atlântica 

 De 1982, tem por objetivos proteger os mananciais de abastecimento da bacia hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul e proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  

 Os registros da área da APA divergem: 614.605 e 292.597 ha. Também a abrangência de 

municípios. O Relatório Parametrizado CNUC aponta 1 município, enquanto outra fonte 

registrava 80 municípios. Adotamos uma terceira fonte, com valor intermediário: 38 municípios. 

Localiza-se no planalto, entre a região Serrana da Mantiqueira e a Serra do Mar. Os recursos 

usados são os hídricos e, segundo o CNUC, recursos minerários. A sede da APA está em 

Caraguatatuba, litoral paulista. 

 Na pesquisa não foi obtida menção à APA federal, mas apenas ao Comitê de Bacia Hidrográfica 

e consórcio inter-municipal.  

 

 

 

http://np-net.pbworks.com/f/MATER+NATURA+-+Jefferson+Silv%C3%A9rio.ppt
http://www.abdl.org.br/filemanager/download/208/Info_APA_Guaraquecaba_N_2.pdf
http://www.ipe.org.br/artigos-cientificos/pesquisa-gestao-participativa-na-apa-de-guaraquecaba
http://www.ipe.org.br/artigos-cientificos/pesquisa-gestao-participativa-na-apa-de-guaraquecaba
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APA de Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, PR/MS/SP: Bioma Mata Atlântica 

 De 1997, tem por objetivos proteger a fauna e flora, especialmente as espécies ameaçadas de 

extinção;  garantir  a  conservação  dos  remanescentes  da  Floresta  Estacional  Semidecidual  

Aluvial  e Submontana, dos ecossistemas pantaneiros e dos recursos hídricos; garantir a proteção 

dos sítios históricos e arqueológicos; IV - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e 

demais atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental; incentivar as 

manifestações culturais e contribuir para o resgate da diversidade cultural regional; assegurar o 

caráter de sustentabilidade da ação antrópica na região, com particular ênfase na melhoria das 

condições de sobrevivência e qualidade de vida das comunidades da APA e entorno. 

 Abrangendo área de 1.003.059 ha, envolve 3 Estados – MS, SP e PR e 27 municípios. Sua sede 

está em Dourados, MS. Inclui as ilhas e ilhotas, as águas interiores, lagunares e lacustres, 

várzeas, planícies de inundação e demais sítios especiais às margens do Rio Paraná. Tem 

Conselho Gestor. 

 Integra o Corredor Caiuá-Ilha Grande de UCs, com Parques Estaduais (MS e SP), Estação 

Ecológica estadual, e o Parque Nacional de Ilha Grande, MS-PR. 

 Abrange 33% dos territórios municipais, nos quais a população rural representa 27%. A 

população referente aos municípios da APA soma 547.897 hab., e a densidade demográfica é de 

17 hab/km² 

 Notícias:  

2004: Pesca predatória afeta projeto de turismo ... está comprometendo pesquisa sobre migração 

de peixes no rio Paraná ...uma APA federal (Ilhas e várzeas do rio Paraná) e dezenas de ... 

 “ PRINCIPAIS PROBLEMAS DA UNIDADE • ocupações irregulares das margens de corpos 

d´água; • incêndios criminosos (ginseng, queima de pastagem, caça, etc); • diminuição dos recursos 

pesqueiros e consequente empobrecimento das populações tradicionais, por conta das alterações no 

http://www.apoena.org.br/noticias-detalhe.php?cod=103
http://www.apoena.org.br/noticias-detalhe.php?cod=103


rio Paraná; • regulação do nível hidrológico do rio Paraná (Usinas Hidrelétricas); • drenagem e 

ocupação das áreas de várzea;• extração ilegal de madeira; • tráfico de animais silvestres; criação 

de animais exóticos (búfalos); • atividade de pesca ilegal, em áreas protegidas (Parques); • 

mortandade de peixes e indícios de contaminação do rio Paraná; • contrabando e uso irregular de 

agrotóxicos;• presença de empreendimentos com alto potencial de poluição hídrica; • expansão 

sem planejamento da agricultura e pecuária; • desconhecimento da população em geral da 

existência da unidade; “ 

 2005: ESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE DE USO DAS TERRAS COMO SUBSÍDIO 

PARA O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL FEDERAL DAS ILHAS E VÁRZEAS DO RIO PARANÁ. MARCOS RAFAEL 

NANNI et al. 

 2002: Zoneamento ambiental na APA das ilhas e várzeas do rio Paraná ...... Em um processo de 

implantação e manejo de Área de Proteção Ambiental -APA, um dos principais passos é a 

elaboração do zoneamento ambiental, ...   

APAs Intermunicipais - CORIPA Desta forma, são criadas as APA´s municipais de Vila Alta, São 

Jorge do Patrocínio e Altônia incidindo sobre as ilhas e várzeas do rio Paraná e ecossistemas : 

Conselho da APA reúne órgãos não-governamentais e governamentais 

 2007:conselho Gestor estor da APA (Área de Preservação Ambiental) de Ilhas e Várzeas do Rio 

Paraná. O Conselho deve apontar os regulamentos da nova Área que engloba dez municípios 

somente em Mato Grosso do Sul. "Os produtores rurais estarão representados no Conselho, que vai 

discutir justamente o que pode ou não na nova APA",  

 2010: “Na segunda expedição realizada pelo Ibama aos Portos Morumbi e Porto Izabel localizados 

nas margens do Rio Paraná no lado de Mato Grosso do Sul, a fiscalização flagrou inúmeras 

irregularidades em construções feitas em áreas de preservação permanente nessa região, que fica 

no cone sul do Estado, na divisa com o Estado do Paraná.[...] . A região compreende a APA – Área 

de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (com área total de 814.331 mil hectares) 

que está localizada nas duas margens do rio, nos estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná. Os 

técnicos do Ibama constataram, na época, que as margens do rio Paraná do lado do Mato Grosso do 

Sul estão mais preservadas do que as do território paranaense. 

 2010: ”CONSELHO DA APA DO RIO PARANÁ REALIZA REUNIÃO [...]  de 2009, portaria de 

nº 86, em que é criado o Conselho Consultivo da APA do Rio Paraná, composto por 54 entidades e 

órgãos não-governamentais dos 25 municipios que estão inteiramente ou parcialmente inseridos na 

APA.   Os conselheiros indicados por suas entidades compareceram para a posse no Conselho, no 

entanto, ao tomarem conhecimento de que este seria consultivo e não deliberativo, como fora 

votado na ultima reunião de formação, em 2007, a maioria se negou a receber o certificado de 

posse, alegando ser um desrespeito com a assembléia.    [...] Outro motivo de insatisfação foi a 

falta de qualquer justificativa por parte do órgão federal. Para os representantes das entidades, a 

legislação pertinente diz que o caráter do conselho pode ser tanto consultivo quanto deliberativo, 

para as APAs.   Decidiu-se então que a ata seria firmada, com as assinaturas dos 52 representantes 

presentes e no documento, constaria novamente o pedido para que o conselho fosse deliberativo, e 

http://www.mundogeo.com.br/images/portugues/menus/noticias-diarias.php?id_noticia=714
http://www.coripa.org.br/coripa.php?setor=apa
http://www.coripa.org.br/coripa.php?setor=apa
http://www.revistaecologica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=184:ibama-flagra-canal-ilegal-em-expedicao-no-rio-parana&catid=2:cat-geral&Itemid=1
http://www.revistaecologica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=184%3Aibama-flagra-canal-ilegal-em-expedicao-no-rio-parana&catid=2%3Acat-geral&Itemid=1


que, enquanto o assunto não se resolvesse, as atividades estariam paralisadas.  ...” 

 Agentes ambientais voluntários do Ibama/MS (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis em Mato Grosso do Sul) vão ser treinados para atuar dentro da APA 

(Área de Proteção Ambiental) da bacia do Rio Paraná. 

 CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PARTICIPATIVA EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO TERRITÓRIO OESTE DO PARANÁ E MATO GROSSO DO SUL.  

 2010:  Environmental Protection Area (APA) Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. The 

compartmentalization of these areas is intermittent, which over time changes to ... 

 [PDF]  Estimativa de áreas potencialmente alagáveis na Área de Proteção ...de AR de Moraes -  A 

Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do rio Paraná (APA IVAP)  

 2001: [PDF]  CONSIDERAÇÕES FINAIS CONSIDERAÇÕES FINAIS regitraradas 

na APA das Ilhas e Várzeas do Rio. Paraná. O aumento expressivo do número de táxons 

registrados para as diferentes assembléias  . http://www.comafen.org.br/noticias.php?id=51:   

Comafen - Consórcio Intermunicipal da APA Federal do Noroeste  do ... A superintendência do 

IBAMA, junto com o chefe da APA Federal de Ilhas e Várzeas do Rio Paraná e agentes ambientais 

do COMAFEN, estão realizando uma visita ... 

 2010: ENTRE ÁGUA E TERRA: Sistema Agrícola familiar em comunidades ribeirinhas.  

 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ROTEIROS TURÍSTICOS DE BASE 

COMUNITÁRIA DO RIO PARANÁ EM ROSANA – SP E APERFEIÇOAMENTO DESTE 

ATENDIMENTO TURÍSTICO  

 [PDF]  DISTRIBUIÇÃO E OCORRÊNCIA DE PRIMATAS NO ESTADO DO PARANÁ, 

BRASIL ...A. caraya ocorre em 3 UC´s: APA Federal das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, PARNA 

do Iguaçu e PARNA de Ilha Grande. Brachyteles arachnoides (Geoffroy, 1812), ...   

 [PDF]  LISTA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS APROVADOS Código Título 14 

UNIDADES ... 151 INVASÃO BIOLÓGICA E PERDA DE DIVERSIDADE 

NA APA DAS ILHAS E. VÁRZEAS DO RIO PARANÁ (Manejo de Unidades de 

Conservação) ... 

internet.boticario.com.br/Internet/.../Trabalhos_aprovados.pdf 

 [PDF] A formação do setor energético de Mato Grosso - Universidade de So ... Região 

remanescente do rio Paraná, a jusante da Usina de Porto Pri- mavera. Foto 6.10. Cervo-do-Pantanal 

na região de APA das Ilhas e Várzeas do Rio Pa- ... 

www.iee.usp.br/biblioteca/producao/2010/Teses/Tese_Helvio.pd 

 [DOC] RESULTS AND DISCUSSION... do estado atual de conservação da Ilha Porto Rico, 

inserida na Área de Proteção Ambiental - APA das 

 Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (53o15'W e 22o45'S), ... 

www.sobrade.com.br/eventos/2005/visinrad/resumos/portugues/218.doc 

 

Presídio de Naviraí terá que corrigir irregularidade ambiental ... Conforme a Ação do MPE, a 

penitenciária foi construída no interior de uma Área de Preservação Ambiental das Ilhas e Várzeas 

http://www.geopantanal2009.cnptia.embrapa.br/cd/pdf/p113.pdf
http://www.peld.uem.br/Relat2001/pdf/consid_finais01.PDF
http://www.comafen.org.br/noticias.php?id=51
http://www.comafen.org.br/noticias.php?id=51
http://www.comafen.org.br/noticias.php?id=51
http://zoo.bio.ufpr.br/mamifero/primatasprfinal.pdf
http://zoo.bio.ufpr.br/mamifero/primatasprfinal.pdf
http://internet.boticario.com.br/Internet/staticFiles/Fundacao/pdf/Trabalhos_aprovados.pdf
http://internet.boticario.com.br/Internet/staticFiles/Fundacao/pdf/Trabalhos_aprovados.pdf
http://www.iee.usp.br/biblioteca/producao/2010/Teses/Tese_Helvio.pdf
http://www.sobrade.com.br/eventos/2005/visinrad/resumos/portugues/218.doc
http://www.tanamidianavirai.com.br/ler.asp?id_noticia=13689
http://www.tanamidianavirai.com.br/ler.asp?id_noticia=13689


do Rio Paraná – APA ... 

 2008:-APAFederal das Ilhas e Várzeas do rio Paraná. 

 

 2002: Zoneamento ambiental na APA das ilhas e várzeas do rio Paraná ...... Em um processo de 

implantação e manejo de Área de Proteção Ambiental -APA, um dos principais passos é a 

elaboração do zoneamento ambiental, ...   

 APAs Intermunicipais - CORIPA Desta forma, são criadas as APA´s municipais de Vila Alta, 

São Jorge do Patrocínio e Altônia incidindo sobre as ilhas e várzeas do rio Paraná e 

ecossistemas : Conselho da APA reúne órgãos não-governamentais e governamentais 

 2007:conselho Gestor estor da APA (Área de Preservação Ambiental) de Ilhas e Várzeas do Rio 

Paraná. O Conselho deve apontar os regulamentos da nova Área que engloba dez municípios 

somente em Mato Grosso do Sul. "Os produtores rurais estarão representados no Conselho, que 

vai discutir justamente o que pode ou não na nova APA",  

 “Num trajeto de barco de 200 km ao longo do Rio Paraná desde a barragem de Porto Primavera 

até as margens do rio no município de Mundo Novo, na divisa de Mato Grosso do Sul e o Estado 

do Paraná, técnicos do Ibama, [...].  

Toda essa região compreende a APA – Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do rio 

Paraná, com 814.331 mil hectares. A APA engloba terras que ficam nas duas margens do rio 

Paraná, portanto nos dois estados.” 

 2010: “Na segunda expedição realizada pelo Ibama aos Portos Morumbi e Porto Izabel 

localizados nas margens do Rio Paraná no lado de Mato Grosso do Sul, a fiscalização flagrou 

inúmeras irregularidades em construções feitas em áreas de preservação permanente nessa 

região, que fica no cone sul do Estado, na divisa com o Estado do Paraná.[...] A 

Superintendência do Ibama em Mato Grosso do Sul interditou o local e apreendeu um trator que 

fazia o canal. A expedição foi realizada pelo Ibama, a pedido dos Ministérios Públicos Estadual 

e Federal, que abriram inquéritos por crimes ambientais e construções irregulares nessa região 

do Estado[...]. A região compreende a APA – Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas 

do Rio Paraná (com área total de 814.331 mil hectares) que está localizada nas duas margens do 

rio, nos estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná. Os técnicos do Ibama constataram, na 

época, que as margens do rio Paraná do lado do Mato Grosso do Sul estão mais preservadas do 

que as do território paranaense. 

 2010: Mundo Novo participa da reunião da APA...  

 2010:”CONSELHO DA APA DO RIO PARANÁ REALIZA REUNIÃO [...]   O Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão que foi criado recentemente, para responder 

pelas    Unidades de Conservação Federais, que antes era de competência do IBAMA, publicou 

no Diario Oficial da União, em 30 de outubro de 2009, portaria de nº 86, em que é criado o 

Conselho Consultivo da APA do Rio Paraná, composto por 54 entidades e órgãos não-

governamentais dos 25 municipios que estão inteiramente ou parcialmente inseridos na APA.   

Os conselheiros indicados por suas entidades compareceram para a posse no Conselho, no 

entanto, ao tomarem conhecimento de que este seria consultivo e não deliberativo, como fora 

http://www.mundogeo.com.br/images/portugues/menus/noticias-diarias.php?id_noticia=714
http://www.coripa.org.br/coripa.php?setor=apa
http://www.revistaecologica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=184:ibama-flagra-canal-ilegal-em-expedicao-no-rio-parana&catid=2:cat-geral&Itemid=1
http://www.revistaecologica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=184%3Aibama-flagra-canal-ilegal-em-expedicao-no-rio-parana&catid=2%3Acat-geral&Itemid=1
http://www.revistaecologica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=184%3Aibama-flagra-canal-ilegal-em-expedicao-no-rio-parana&catid=2%3Acat-geral&Itemid=1


votado na ultima reunião de formação, em 2007, a maioria se negou a receber o certificado de 

posse, alegando ser um desrespeito com a assembléia.    [...] Outro motivo de insatisfação foi a 

falta de qualquer justificativa por parte do órgão federal. Para os representantes das entidades, a 

legislação pertinente diz que o caráter do conselho pode ser tanto consultivo quanto deliberativo, 

para as APAs.   Decidiu-se então que a ata seria firmada, com as assinaturas dos 52 

representantes presentes e no documento, constaria novamente o pedido para que o conselho 

fosse deliberativo, e que, enquanto o assunto não se resolvesse, as atividades estariam 

paralisadas.  ...” 

 Agentes ambientais voluntários do Ibama/MS (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis em Mato Grosso do Sul) vão ser treinados para atuar dentro da 

APA (Área de Proteção Ambiental) da bacia do Rio Paraná. 

 CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PARTICIPATIVA EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO TERRITÓRIO OESTE DO PARANÁ E MATO GROSSO DO SUL.  

 2010:  Environmental Protection Area (APA) Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. The 

compartmentalization of these areas is intermittent, which over time changes to ... 

 [PDF]  Estimativa de áreas potencialmente alagáveis na Área de Proteção ...de AR de Moraes -  

A Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do rio Paraná (APA IVAP) .  

 2010: ENTRE ÁGUA E TERRA: Sistema Agrícola familiar em comunidades ribeirinhas.  

APA de Anhatomirim, SC: Bioma Marinho Costeiro 

 De 1992, o objetivo de assegurar a proteção de população residente de boto da espécie Sotalia 

fluviatilis, a sua área de alimentação e reprodução, bem como de remanescentes da Floresta 

Pluvial Atlântica e fontes. 

 A bacia hidrográfica do rio  Biguaçu  influencia diretamente a qualidade das águas marinhas da 

APA, e os cursos d´água possuem ocupações humanas nas margens,  com elevado potencial para 

contaminações, de acordo com o relatório CNUC. 

 Integra um Mosaico de UCs federais: EE de Carijós, ReBio do Arvoredo, ResEx marinha de 

Pirajubaé e a estadual PE de rio Vermelho. 

 Com área de 3000 ha, a APA se alonga no litoral de 2 municípios, com 71.250 hab, dos quais 

58.000 em Biguaçu. Só 6% da população é rural.  

 Notícias: 2002: Projeto Gestão Integrada das Unidades de Conservação Marinho-Costeiras do 

Estado de Santa Catarina Documento Síntese; Convênio n° 2002CV000 010 ; Financiado  

Instituto Synthesis e DAP/MMA .   

 2009: Empresa não consegue liberar barco para a APA do Anhatomirim. “A Justiça Federal 

negou pedido de liminar da empresa Passeios Marítimos Santa Clara ;  REUNIÕES 

COMUNITÁRIAS DEFINIRÃO PLANO DE MANEJO DA APA. 

 2010 A Justiça Federal negou pedido da empresa Passeios Marítimos Santa Clara contra o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), s/d: Multiplicadores do Anhatomirim – projeto 

de educação ambiental desenvolvido na comunidade escolar do município de Governador Celso 

http://www.geopantanal2009.cnptia.embrapa.br/cd/pdf/p113.pdf


Ramos – surgiu da necessidade de conscientizar aquela população sobre a importância da 

conservação dos recursos naturais existentes na Área de Proteção Ambiental do Anhatomirim; 

2010: ICMBio é contrário à instalação de estaleiro de Eike no litoral de SC, por entender que os 

impactos comprometerão em demasia a biota das três unidades de conservação  federais, a Área 

de Proteção Ambiental do Anhatomirim, a Estação Ecológica de Carijós e  a Reserva Biológica 

Marinha do Arvoredo. 

 Prsquisas: 2002: “DESENHO  DE  UNIDADES  DE  CONSERVAÇÃO  MARINHAS  COM 

CETÁCEOS:  ESTUDO  DO  CASO  DO  BOTO-CINZA,  SOTALIA GUIANENSIS, NA  

BAÍA  NORTE  DE  SANTA CATARINA,  SUL  DO  BRASIL” 2005: SITUAÇÃO ATUAL E 

PERSPECTIVAS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ANHATOMIRIM - SC . 

Dissertação  em Geografia 

APA da Baleia Franca, SC Bioma Marinho costeiro 

 De 2000, visa harmonizar as atividades humanas com a presença das baleias e promover, de 

forma sustentável e controlada, o turismo de observação de baleias.  

 Com 156.100 ha ao longo da costa catarinense, cobre 9 municípios. Sua sede localiza-se em 

Imbituba, SC. Junto à APA está o mosaico marinho do qual faz parte a APA de Anhatomirim. 

Tem Conselho Gestor desde 2006. Nesse ano define  regras para o turismo embarcado de 

avistagem de baleias. 

 2008  verba do PRODETUR para o Plano de Manejo. Sentença condenatória obrigava a União e 

o Ibama, solidariamente, a viabilizar grupo de trabalho e contratação de consultoria para 

elaboração do plano de gestão da APA da Baleia Franca.  aprovado  Plano de Ação para o Biênio 

2009-2010.  A APA da Baleia Franca e entidades parceiras como a Polícia Ambiental, ONG R3 

Animal, Projeto Baleia Franca, UNESC e ALARAM, foram responsáveis pelo pronto 

atendimento aos animais marinhos ou estudo de carcaças nos nove municípios que fazem parte 

dos 130 km da unidade de conservação.  

 2009: APA inicia uma série de oficinas de capacitação gratuitas sobre encalhes e emergências 

com animais marinhos. Voltada para a comunidade em geral dos municípios de abrangência da 

Unidade de Conservação, os primeiros encontros aconteceram em Criciúma e Florianópolis.  

 2010 : início da segunda etapa de Monitoramento das Baleias Francas no Porto de Imbituba e 

adjacências, programa  proposto pela administração do Porto, com Tecon Imbituba e a 

Construtora Andrade Gutierrez, por intervenção do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio[...] .  A metodologia foi desenvolvida pelo Projeto Baleia Franca...  . - 

Voo de monitoramento deste ano ...   PBF registra 102 baleias franca em vôo de - política e 

comunidade ... 

 Pesquisas: 2009: “CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DA EXPERIÊNCIA DO 

VISITANTE NO TURISMO DE OBSERVAÇÃO EMBARCADO DE CETÁCEOS DA APA 

DA BALEIA FRANCA, SC 

 

  

http://paginaaberta.net/2010/09/pbf-registra-102-baleias-franca-em-voo-de-monitoramento/
http://paginaaberta.net/2010/09/pbf-registra-102-baleias-franca-em-voo-de-monitoramento/


APA de Ibirapuitã, RS Bioma Pampa 

 De 1992, tem o objetivo de garantir a conservação de expressivos remanescentes de mata aluvial 

e dos recursos hídricos ali existentes; melhorar a qualidade de vida das populações residentes 

através da orientação e  disciplina as atividades econômicas locais; fomentar o turismo 

ecológico, a educação ambiental e a pesquisa científica; preservar a cultura e a tradição do 

gaúcho da fronteira; além de proteger espécies ameaçadas de extinção a nível regional. Abrange 

porção territorial e águas jurisdicionais. 

 Tem junto a ela a RB de Ibirapuitã, federal. Não há mais UCs no lado brasileiro, havendo 

Paisagens Protegidos (Categoria V) no lado uruguaio. Há um projeto conjunto entre as UCs e 

municípios, financiado pela Comunidade Européia: URB-AL III 

 

 São 318.000 ha, abrangendo 4 municípios, e um total de 222.958 hab em densidade demográfica 

de 9,55 hab / km². 14,22% dos territórios municipais estão abrangidos pela APA.  A população 

rural é de quase 10%. 

 Notícias: “Espaço virtual criado pelo Conselho da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã 

para a divulgação das informações relacionadas a esta área protegida federal brasileira”        . 

 

 2007  O grupo de discussão "Gestão da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã" destina-se a 

discutir com a sociedade a Gestão da APA do ... "APA do Ibirapuitã". Apresentação PowerPoint. 

2007. .. 

 Localização Geográfica APA do Ibirapuitã - RS-Brasil Fundação Maronna. 

 2008: Forum gratis : Fórum destinado a abrigar informações e tirar dúvidas a respeito da 

proposta de projeto a ser submetida ao Programa URB-AL da ... urbalnaapa.forumeiros.com/ -

 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO IBIRAPUITÃ Bioma: Pampa UF: RS (divisa 

Brasil-Uruguay) Municípios: Alegrete, Rosário do Sul, Quaraí e Santana ... 

apasbrasileiras.forumeiros.com/t2-apa-do-ibirapuita-rs ;  Silvicultura: a praga do pampa gaúcho? 

Entrevista especial com ...  Resultados da pesquisa Caapuã: APA Ibirapuitã Completou 16 anos 

http://www.fundacaomaronna.org.br/mapa/apa.html
http://www.ecodebate.com.br/2008/01/10/silvicultura-a-praga-do-pampa-gaucho-entrevista-especial-com-eridiane-lopes-da-silva/
http://www.ecodebate.com.br/2008/01/10/silvicultura-a-praga-do-pampa-gaucho-entrevista-especial-com-eridiane-lopes-da-silva/
http://caapua.blogspot.com/2008/05/apa-ibirapuit-completou-16-anos.html


 2009: Página oficial do Conselho consultivo da APA do Ibirapuitã. Disponibilizado pelos 

técnicos da APA a poligonal para visualizar os limites daAPA do Ibirapuitã no Google Earth...” 

BIOMA PAMPA E PROJETO AGROPPAMPA PRODUTOS - TODA FRUTA:  A empresa 

está localizada na APA DO IBIRAPUITÃ (A Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã, 

ou APA do Ibirapuitã como é conhecida, ...  APA de Ibirapuitã sofre com desmatamento, aterros 

e barragens clandestinas .  DE acordo com [...]  chefe da APA de Ibirapuitã, um dos principais 

desafios das autoridades é evitar que banhados e ... 2009 A Área de Proteção Ambiental de 

Ibirapuitã (RS) enfrenta a escassez de água em seu rio, que nasce em Livramento e se estende até 

Alegrete. O manancial do rio não abriga mais poços sem fundo e grutas submersas. "Em alguns 

pontos onde havia água em abundância restam pequenos filetes", lamenta Cleber Machado, o 

diretor-geral da pasta municipal de Meio Ambiente de Alegrete.  

 2010  Sua excelência reverendíssima o Rio Ibirapuitã! Beleza forte e frágil, protegido também 

pelo amor de uma legislação,  APA  do  Ibirapuitã, ...  

 2010: “É tempo de pesquisa na APA do Ibirapuitã . “O Plano de Manejo deverá 

obrigatoriamente garantir que sejam cumpridas as 12 metas de criação da APA do Ibirapuitã, a 

saber: 1. ...  

 [...] Projeto URB-AL Pampa – através deste projeto de cooperação internacional entre Brasil, 

Uruguai e Portugal estão sendo realizados o Levantamento Socioeconômico e o Inventário de 

Potencialidades para o Uso Sustentável das propriedades. Este projeto é co-financiado pela 

Comissão Européia através do Programa URB-AL III e, além de responder questões como 

quantas pessoas moram dentro da área protegida, o que produzem e qual a situação atual do 

acesso destes moradores à água, luz, estradas, etc, tem por finalidade ajudar os políticos e 

técnicos da Intendência de Rivera/Uruguai e das prefeituras de Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul 

e Santana do Livramento a trabalharem de forma conjunta na busca de soluções para os 

problemas da região. Até o final deste ano o projeto terá concluído a alimentação de seu Banco 

de Dados com as informações sobre a população e as propriedades da APA do Ibirapuitã. 

 Projeto PELD/FZB – projeto está sendo executado pelos pesquisadores da Fundação 

Zoobotânica – FZB e é financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia através do Programa 

de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração – PELD. 

 2010 Parceria RAN-APA – expedição de dois biólogos especialistas em répteis (cobras, 

tartarugas, lagartos) e anfíbios (sapos) pelo território da APA. Durante esta expedição foi 

estabelecida uma parceria entre o analista ambiental do RAN (Centro Especializado de Pesquisa 

em Répteis e Anfíbios) e os analistas da APA do Ibirapuitã, com a finalidade de montagem de 

um projeto para realizar o levantamento sobre quais espécies de répteis e anfíbios ocorrem no 

território da APA e da Serra do Caverá. Ao longo de sua curta expedição, os técnicos 

identificaram a ocorrência de 14 espécies de anfíbios (rãs, sapos e pererecas) e de 5 espécies de 

répteis (serpentes e lagartos), informação que já se encontra disponível no site da APA. 

 2011: APOLLO ONG protocola carta manifestando a intenção de realizar ...  Plano de Manejo e 

Conselho Gestor : a meta da APA é a reativação de seu conselho e a revisão e avaliação dos 

dados já disponíveis, visando a elaboração do Plano de Manejo da APA do Ibirapuitã.   

http://www.todafruta.com.br/todafruta/mostra_conteudo.asp?conteudo=18588
http://apadoibirapuita.blogspot.com/2010/11/e-tempo-de-pesquisa-na-apa-do.html


APA do Ibirapuitã orienta prefeituras da região a regularizar .... Esta medida visa tornar o 

percurso de produtores rurais, moradores e turistas mais seguro e paisagisticamente harmonioso, 

além de proteger ... APA do Ibirapuitã: Revisão Cod Florestal e Tragédias Anunciadas/... 

 PAMPA SEM FRONTEIRAS - Fotos Flora da APA do Ibirapuitã - Brasil - ; Fauna 

da APA do Ibirapuitã - Brasil ... 

Mapas Por Satélite de Ibirapuita RS Imagem de Satélite, Foto de ...Mapas Por Satélite Ibirapuita, 

Confira as Imagens de satélite de Ibirapuita, Autorizações Emitidas - APA do Ibirapuitã Site do 

Conselho da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã (APA do Ibirapuita. Comitê de 

Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí Nesse local, uma parceria 

da APA do Ibirapuitã e da Fundação Maronna promoveu houve um mini dia de campo, com a 

presença de alunos das escolas rurais do ... www.comiteibicui.com.br/prog_projetos.htm  

 Pesquisas: 2005: Divulgação dos Resultados da Pesquisa  Qualidade da pastagem nativa obtida 

por diferentes métodos de amostragem e em diferentes solos na APA do Ibirapuitã, Brasil. 2006: 

Ciência Rural - Nutritional parameters of natural pasture in ... [PDF] Aspectos sócio-bio-

econômicos dos sistemas de produção dos ... PDF]  Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã: 

contrastes produtivos ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida de 

ÁDEPA DO IBIRAPUITÃ - Artigos relacionados Gráfico 1 – Realidades produtivas 

na APA do Ibirapuitã de acordo com a área e .... de terra que compõem a APA do Ibirapuitã. A 

produção de arroz irrigado, ...AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE FUNCIONAL DE 

PASTAGENS NATURAIS NA APA DO IBIRAPUITÃ. RÉGIS MAXIMILIANO ROOS DE 

CARVALHO et al.  

 

http://wp.clicrbs.com.br/livramento/2011/02/03/apa-do-ibirapuita-orienta-prefeituras-da-regiao-a-regularizar-situacao-das-estradas/
http://apadoibirapuita.blogspot.com/2011/01/revisao-cod-florestal-e-tragedias.html
http://pampasemfronteiras.com/service5.aspx
http://mapas.acharei.com.br/satelite/brasil/estado/rs/cidade/ibirapuita/69868/mapa-de-ibirapuita.html
http://sites.google.com/site/apadoibirapuita/licenciamento/autorizacoes-emitidas
http://www.comiteibicui.com.br/prog_projetos.htm
http://www.comiteibicui.com.br/prog_projetos.htm
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Tabela 1 APAs Federais e População dos Municípios Envolvidos

Moraes, 2011

fonte:Censo, 2010

Nome da Unidade de ConservaçãoMunicípio Área (km²) população pop. Rural %pop rur área mun dens.demogr. % mun.abrang.

1) APA  da Bacia do Rio Araruama 112.028 5.509 4,91 638,023 175,55

S.João/Mico-Leão-Dour. Cabo Frio 186.222 45.756 24,57 410,415 453,75

8 mun. Cachoeiras de Macacu 54.370 7.355 13,52 953,801 56,9

Casimiro de Abreu 35.373 6.840 19,33 460,773 76,71

Macaé 206.748 3.875 1,87 1216,845 169,89

Rio Bonito 55.586 14.319 25,76 456,455 121,7

Rio das Ostras 105.757 5.758 5,44 229,043 461,38

Silva Jardim 21.360 5.234 24,50 937,547 22,77

1543,98 777.444 94.646 14,99 5302,902 192,33 29,11

2) APA Cavernas do São João das Missões 11.715 9.269 79,12 678,273 17,27

Peruaçu Bonito de Minas 9.671 7.460 77,13 3904,904 2,48

5 mun. Cônego Marinho 7.089 5.174 72,98 1641,994 4,32

Itacarambi 17.739 3.924 22,12 1225,27 14,46

Januária 65.464 24.136 36,87 6661,653 9,83

1433,54 111.678 49.963 57,64 14112,094 9,67 10,16

3) APA da Bacia do Rio 

Descoberto
Águas Lindas de Goiás GO 159.505 240 0,15 188,384 846,03

Descoberto Padre Bernardo GO 27.689 16.895 61,01 3138,86 8,82

3 mun. Brasília DF 2.562.963 86.714 3,38 5787,784 444,07

410,64 2.750.157 103.849 21,51 9115,028 432,97 4,5

4) APA da Bacia do Rio 

Paraíba do Sul
Silveiras SP 5.792 2.913 50,29 414,782 13,96

Paraíba do Sul Taubaté SP 278.724 6.012 2,15 624,885 445,98

Areias SP 3.693 1.218 32,98 305,22 12,11

Arujá SP 74.818 2.990 3,99 777,35 96,36

28 mun. Bananal SP 10.220 2.063 20,18 616,04 16,59

Cachoeira Paulista SP 30.099 5.519 18,33 287,99 104,49



Cunha SP 21.879 9.703 44,35 1407,319 15,54

Guarulhos SP 1.222.357 0 0,00 319,191 3828,36

Igaratá SP 8.825 1.834 20,78 292,955 30,14

Jacareí SP 211.308 2.919 1,38 459,684 459,48

Jambeiro SP 5.350 2.789 52,13 184,258 29,03

Lorena SP 82.553 2.371 2,87 414,358 199,19

Monteiro Lobato SP 4.123 2.333 56,58 333,332 12,36

Natividade da Serra SP 6.681 3.893 58,27 833,372 8,01

Nazaré Paulista SP 16.413 2.503 15,25 325,926 50,36

Paraibuna SP 17.384 12.144 69,85 809,577 21,48

Pindamonhangaba SP 147.034 5.297 3,60 729,886 201,39

Redenção da Serra SP 3.879 1.665 42,92 309,366 12,52

Salesópolis SP 15.639 5.683 36,33 429,973 36,79

Santa Branca SP 13.770 1.625 11,80 275,25 50

Santa Isabel SP 50.464 10.868 21,53 362,738 139,09

Santo Antônio do Pinhal SP 6.516 2.648 40,63 133,008 48,76

São José do Barreiro SP 4.097 1.225 28,90 570,961 7,14

S.Luis do Paraitinga SP 10.404 4.219 40,55 617,316 16,84

São José dos Campos SP 627.544 11.934 1,90 1099,777 572,77

Cananducaia MG 21.080 5.611 26,61 528,477 39,89

Passa Quatro MG 15.582 3.597 23,08 277,221 56,26

Sapucaí-Mirim MG 6.241 2.458 39,38 285,075 21,89

(C33*inconsist.inf.)

2925,97 2.922.469 118.034 27,10 14025,287 233,813 20,86

5) APA da Bacia do Rio 

São Bartolomeu
Brasília

S. Bartolomeu 847,74 2.562.953 86.714 3,38 5787,784 444,07 14,64

1 mun.

6) APA da Baleia Franca Florianópolis 421.203 15.960 3,79 671,578 627,24

Garopaba 18.144 2.818 15,53 115,56 115,56

9 mun. Içara 58.859 4.920 8,36 294,132 200,02



Imbituba 40.200 0 0,00 182,541 220,06

Jaguaruna 17.291 4.092 23,67 329,371 52,49

Laguna 51.554 10.895 21,13 440,707 117

Palhoça 137.199 1.970 1,43 395 347,68

Paulo Lopes 6.992 1.872 26,77 450,374 14,86

Tubarão 97.281 9.144 9,40 300,335 323,76 apa marinha

1548,65 848.723 51.671 12,23 3179,598 224,29 48,7

7) APA da Barra do 

Mamanguape
Baía da Traição 8.007 4.916 61,40 102,368 78,27

Mamanguape Lucena 11.730 1.578 13,45 88,943 131,88

4 mun. Marcação 7.611 4.760 62,54 122,895 61,91

Rio Tinto 22.979 9.919 43,16 464,883 49,42 cost.mar.

149,17 50.327 21.173 45,13 779,089 80,37 19,14

8) APA da Chapada do 

Araripe
Barbalha CE 55.373 17.334 31,30 599,307 92,31

Araripe Brejo Santo CE 45.190 17.142 37,93 663,421 68,12

Campos Sales CE 26.510 7.425 28,01 1082,766 24,48

Crato CE 121.462 20.525 16,90 1157,914 104,87

Jardim CE 26.697 17.699 66,29 519,101 51,41

Jati CE 7.649 3.166 41,42 361,069 21,21

Missão Velha CE 34.258 18.845 55,01 650,538 52,69

Nova Olinda CE 14.256 4.560 31,99 284,399 50,13

Penaforte CE 8.226 1.827 22,21 141,926 57,96

Porteiras CE 15.065 8.886 58,98 217,577 69,22

Potengi CE 10.276 4.562 44,68 338,727 30,34

Salitre CE 15.453 9.190 59,47 804,349 19,21

Santana do Cariri CE 17.181 8.357 48,64 855,558 20,07

33 mun. Araripina PE 77.363 30.388 39,28 1892,588 40,84

Bodocó PE 35.178 22.342 63,51 1616,494 21,75

Cedro PE 10.778 4.487 41,63 171,64 62,79

Exu PE 31.636 15.333 48,46 1337,489 23,65

Ipubi PE 28.120 10.836 38,53 861,415 32,64

Serrita PE 18.331 11.975 65,32 1514,37 12,1



Moreilândia PE 11.137 4.294 38,55 404,57 27,52

Alegrete do Piauí 5.151 2.314 44,92 282,704 18,23

Caldeirão Grande do Piauí PI 5.668 4.008 70,71 494,889 11,46

Curral Novo do Piauí PI 4.870 3.498 71,82 752,308 6,47

Francisco Macedo PI 2.879 1.720 59,74 155,278 18,54

Fronteiras PI 11.120 3.828 34,42 775,677 14,33

Marcolândia PI 7.810 1.105 14,15 143,875 54,3

Simões PI 14.185 8.488 59,84 1071,532 13,23

Abaiara CE 10.489 5.937 56,60 178,833 58,69

Araripe CE 20.689 7.952 38,43 1099,926 18,81

Trindade (PE) 26.116 3.652 13,98 229,545 113,77

Padre Marcos (PI) 6.657 4.305 64,67 272,034 24,47

São Julião (PI) 5.675 3.347 58,98 257,19 22,07

Caridade do Piauí (PI) 4.826 3.247 67,28 501,326 9,63

9342,60 736.274 292.574 46,47 21690,335 38,4 43,07

9) APA Serra da Meruoca Sobral 188.271 21.938 11,65 2122,885 88,67

Meruoca Alcântaras 10.773 7.323 67,97 138,604 77,71

Massapê 35.201 11.208 31,84 566,578 62,11

4 mun. Meruoca 13.693 6.273 45,81 149,844 91,38

293,61 247.938 46.742 39,31 2977,911 79,96 9,86

10) APA de Anhatomirim Biguaçu 58.238 5.432 9,32 374,45 155,44

Anhatomirim Gov. Celso Ramos 13.012 748 5,75 116,668 111,42

2 mun. 44,37 71.250 6.180 7,53 491,118 133,43 marinha

11) APA Costa das Algas Aracruz 81.746 10.339 12,65 1435,97 56,99

Algas Fundão 17.028 2.646 15,54 279,54 60,9

3 mun. Serra 409.324 2.807 0,68 553,526 739,38

1149,05 508.098 15.792 9,62 2269,036 285,75 cost.mar.

12) APA da Costa dos 

Corais
Barreiros PE 40.720 6.751 16,58 233,372 174,54

Corais S. José Coroa Gde PE 18.172 4.743 26,10 69,338 262,19



Tamandaré PE 20.745 5.559 26,80 214,306 96,66

Barra Sto Antônio AL 14.228 988 6,94 138,433 102,79

Japaratinga AL 7.752 4.447 57,36 85,948 90,22

13 mun. Maceió AL 932.608 624 0,06 503,069 1854,12

Maragogi AL 28.746 10.124 35,20 334,042 86,06

Paripueira AL 11.349 1.298 11,44 92,972 122,05

Passo Camaragibe AL 14.772 7.533 50,99 244,472 60,39

Porto Calvo AL 25.718 5.498 21,38 307,914 83,49

Porto de Pedras AL 8.419 3.623 43,03 257,655 32,71

São Luís do Quitunde AL 32.416 11.819 36,46 397,173 81,61

São Miguel dos Milagres AL 7.170 4.914 68,53 76,744 93,34

total APA 4042,69 1.162.815 67.921 30,84 2955,438 241,55 marinha

13) APA da Serra da 

Mantiqueira
Virgínia MG 8.626 4.690 54,37 326,515 26,41

Mantiqueira Wenceslau Braz MG 2.553 1.283 50,25 102,487 24,91

Itatiaia RJ 28.852 1.004 3,48 245,146 117,41

Resende RJ 119.801 7.426 6,22 1095,254 109,35

Aiuruoca MG 6.173 3.050 49,91 649,68 9,48

Alagoa MG 2.709 1.599 59,02 161,356 16,79

Baependi MG 18.292 5.047 27,59 750,554 24,39

27 mun. Bocaina de Minas MG 5.000 2.606 52,12 503,793 9,94

Campos do Jordão SP 47.824 298 0,62 290,52 164,49

Delfim Moreira MG 7.971 4.946 62,05 408,473 19,51

Cruzeiro SP 77.070 1.963 2,54 305,699 252,01

Guaratinguetá SP 112.091 5.309 4,73 752,433 148,95

Itamonte MG 140.007 4.391 31,35 431,786 32,43

Itanhandu MG 14.183 2.253 15,88 143,368 98,87

Lavrinhas SP 6.586 541 8,21 167,067 39,45

Lorena SP 82.553 2.371 2,87 414,358 199,19

Liberdade MG 5.347 1.477 27,62 401,337 13,32

Marmelópolis MG 2.968 1.411 47,54 107,902 27,51

Pindamonhangaba SP 147.034 5.297 0,03 729,886 201,39

Piquete SP 14.107 895 6,34 175,996 80,16



Passa Quatro MG 15.584 3.599 23,09 277,221 56,21

Passa-Vinte MG 2.084 779 37,38 246,564 8,43

Queluz SP 11.325 2.043 18,04 249,829 45,27

Piranguçu MG 5.219 3.447 66,04 203,619 25,62

Pouso Alto MG 6.213 2.555 41,12 261,688 23,74

Sto Antônio Pinhal SP 6.516 2.648 40,65 133,008 48,76

S Bento Sapucaí SP 10.462 5.430 51,98 252,58 41,44

4.218,04 907.150 78.358 29,30 9788,119 69,09 43,09

14) APA de Cairuçu Parati RJ 326,10 37.575 9.858 26,23 925,053 40,57 35,25

15) APA de Piaçabuçú Feliz Deserto 4.332 864 19,94 91,839 47,31

Piaçabuçu 17.219 6.767 39,30 240,013 71,68

91,07 21.551 7.631 29,62 331,852 59,49 27,44

16) APA da Serra da Mateiros TO 351,86 2.219 808 36,41 9583,458 0,23 0,03

Tabatinga

1 mun.

17) APA de Cananéia- Cananéia 12.226 1.790 14,64 1242,949 9,84

Iguape-Peruíbe Iguape 28.844 4.146 14,37 1977,414 14,59

Ilha Comprida 9.027 0 0,00 188,404 47,9

6 mun. Itariri 15.471 5.592 36,14 273,845 56,5

Miracatu 20.595 10.009 48,60 1001,536 20,56

Peruíbe 59.793 668 1,11 311,394 191,95

2023,08 145.956 22.205 20,84 4995,542 56,89 40,49

18) APA de Fernando de Fernando de Noronha 884,16 2.629 0 0,00 17,017 154,55 marinha

Noronha

1 mun.

19) APA de Guapi- Guapimirim 51.487 1.730 3,36 360,766 142,7

Mirim Itaboraí 218.090 2.587 1,18 430,373 506,56



4 mun. Magé 228.150 12.209 5,35 388,496 585,13

São Gonçalo 999.901 740 0,07 247,709 4035,9

139,27 1.497.628 17.266 2,49 1427,344 1317,57 9,75

20) APA de Antonina 18.891 2.828 14,97 882,318 21,41

 Guaraqueçaba Campina Grande  Sul 38.756 6.819 17,59 538,974 71,93

Guaraqueçaba 7.870 5.190 65,94 2020,093 3,9

4 mun. Paranaguá 140.450 5.045 3,59 826,676 169,92

2824,43 205.967 19.882 25,52 4268,061 66,79 66,17

21) APA de Ibirapuitã Quaraí 23.021 1.711 7,43 3147,647 7,31

Santana do Livramento 82.513 8.073 9,78 6950,388 11,86

4 mun. Rosário do Sul 39.751 4.813 12,10 4369,669 9,09

Alegrete 77.673 8.062 10,38 7803,99 9,95

3167,90 222.958 22.659 9,92 22271,694 9,55 14,22

22)APA de Petrópolis Duque de Caxias 855.046 2.915 0,34 467,619 1828,51

Guapimirim 51.487 1.730 3,36 360,766 142,7

5 mun. Magé 228.150 12.209 5,35 388,496 585,13

Miguel Pereira 24.647 3.139 12,73 289,188 85,21

Petrópolis 296.044 14.688 4,96 795,798 371,85

682,24 1.455.374 34.681 5,35 2301,867 602,68 29,64

23) APA do Carste da Confins 5.943 0 0,00 42,355 140,15

Lagoa Santa Funilândia 3.854 1.825 47,35 199,796 19,29

Lagoa Santa 52.526 3.573 6,80 230,082 228,27

6 mun. Matozinhos 32.973 3.074 9,32 252,28 134,59

Pedro Leopoldo 58.696 8.757 14,92 292,989 200,49

Prudente de Morais 9.576 378 3,94 124,189 77,08

391,53 163.568 17.607 20,25 1141,691 133,31 34,29

24) APA do Igarapé Marabá 233.462 47.340 20,27 15128,368 15,45

Gelado Paraupebas 153.942 15.173 9,85 6957,318 22,12



2 mun. 232,84 387.404 62.513 15,06 22085,686 18,78 1,05

25) APA do Planalto Padre Bernardo GO 27.689 16.895 61,01 3138,86 8,82

Central Planaltina GO 81.612 4.029 4,93 2538,196 32,17

2 mun.DF Brasília DF 2.562.963 86.714 3,38 5787,784 444,07

4829,68 2.672.264 107.638 17,37 11464,84 161,68 42,12

26) APA Delta do 

Parnaíba
Barroquinha CE 14.475 4.704 32,49 383,403 37,76

Parnaíba Chaval CE 12.617 3.447 27,32 238,234 52,95

Água Doce  Maranhão 11.590 8.466 73,04 443,264 26,13

Araioses MA 42.600 30.512 71,62 1782,59 23,84

Paulino Neves MA 14.498 9.847 67,92 979,173 14,83

10 mun. Tutóia MA 52.711 33.994 64,49 1651,647 31,96

Cajueiro da Praia PI 7.163 4.464 62,30 271,705 26,36

Ilha Grande PI 8.914 1.469 16,48 134,317 66,37

Luís Correia 28.422 15.776 55,50 1070,922 26,52

Parnaíba 145.729 8.222 5,64 435,57 334,52

2806,26 338.719 120.901 47,70 7390,825 64,12 37,97

27) APA do Morro da Santana do Riacho 4.023 1.744 43,35 677,206 5,94

Pedreira Taquaraçu de Minas 3.792 2.039 53,77 329,24 11,52

Itabira 109.551 7.454 6,80 1253,702 87,57

7 mun. Itambé  Mato Dentro 2.283 1.375 60,23 380,34 6

Jaboticatubas 17.119 6.378 37,25 1114,155 15,38

Nova União 5.554 2.679 48,23 172,131 32,27

Morro do Pilar 3.399 818 24,06 477,548 7,12

1317,69 145.721 22.487 39,10 4404,322 23,68 29,92

28) APA do Tapajós Itaituba 97.343 26.741 27,47 62040,111 1,57

Jacareacanga 14.040 9.107 64,86 53303,017 0,26

4 mun. Novo Progresso 25.106 7.401 29,48 38162,371 0,66

Trairão 16.885 11.198 66,32 11991,063 1,41

20611,72 153.374 54.447 47,03 165496,562 0,97 12,45



29) APA Ilhas e Várzeas Altônia PR 20.516 5.422 26,43 665,562 31,01

do Rio Paraná Diamante do Norte PR 5.524 965 17,47 242,886 22,71

Guaíra PR 30.669 2.493 8,13 560,487 54,78

Icaraíma PR 8.839 2.599 29,40 675,242 13,09

Ivaté PR 7.524 2.283 30,34 410,968 18,29

Batayporã MS 10.938 2.607 23,83 1828,028 5,98

Eldorado MS 196.068 14.982 7,64 1017,788 11,49

Iguatemi MS 14.887 3.867 25,97 2946,524 5,05

Marilena PR 6.854 1.871 27,30 232,368 29,51

Itaquiraí MS 18.618 11.015 59,16 2063,785 9,02

26 mun. Ivinhema MS 22.355 5.071 22,68 2010,172 11,11

Jateí MS 4.017 2.146 53,42 1927,951 2,08

Mundo Novo MS 17.035 1.762 10,34 477,783 35,67

Naviraí MS 46.355 3.573 7,71 3193,549 14,54

Nova Andradina MS 45.599 6.806 14,92 4776,011 9,54

Novo Horizonte do Sul 4.944 2.277 46,05 849,695 5,82

Nova Londrina PR 13.069 1.045 7,99 269,389 48,51

Taquarussu MS 3.512 1.064 30,29 1041,124 3,38

Porto Rico PR 2.531 767 30,30 217,676 11,62

Querência do Norte PR 11.749 4.122 35,08 914,765 12,82

Santa Cruz de Monte Castelo PR 8.093 2.349 29,02 442,014 18,31

São Jorge do Patrocínio PR 6.047 2.505 41,42 404,691 14,93

São Pedro do Paraná PR 2.494 861 34,52 250,654 9,94

Terra Roxa PR 16.763 3.961 23,63 800,809 20,93

Alto  Paraíso (ex-Vila Alta) PR 3.206 1.434 44,73 967,775 3,31

Rosana SP 19.691 3.833 19,46 742,872 26,51

10051,81 547.897 91.680 27,20 29930,568 17,3 33,58

30) APA dos Meandros Cocalinho MT 5.498 1.851 33,66 16530,643 0,33

do Rio  Araguaia Sandolândia TO 3.326 1.562 46,96 3528,16 0,94

Nova Crixás GO 11.911 4.209 35,33 7298,775 1,63

6 mun. São Miguel do Araguaia GO 22.294 4.626 20,75 6144,4 3,63



Formoso do AraguaiaTO 18.427 5.094 27,64 13423,347 1,37

Novo Santo Antônio MS 2.005 659 32,86 4393,789 0,46

3591,89 63.461 18.001 32,87 51319,114 1,39 7

31)APA Nascentes do Buritinópolis GO 3.319 1.436 43,26 247,047 13,44

Rio Vermelho Damianópolis GO 3.297 1.440 43,67 415,348 7,93

4 mun. Mambaí GO 6.885 2.071 30,08 880,622 7,8

Posse GO 31.417 7.483 23,82 2024,533 15,52

1763,22 44.918 12.430 36,45 3567,55 11,17 49,42

32) APA Serra da  Chaval CE 12.617 3.447 27,32 238,234 52,95

Ibiapaba Coreaú CE 22.018 7.760 35,24 775,792 28,3

Croatá CE 17.077 8.039 47,07 696,978 24,49

Granja CE 52.670 26.768 50,82 2698,104 19,51

Ibiapina CE 23.810 13.067 54,88 414,936 57,38

Moraújo CE 8.069 4.466 55,34 415,631 19,42

Tianguá CE 68.901 23.073 33,48 908,883 75,8

Ubajara CE 31.792 16.442 51,71 421,031 75,5

Uruoca CE 12.894 5.223 40,50 696,749 18,49

Viçosa do Ceará CE 54.961 37.134 67,56 1311,62 41,9

Araioses MA 42.600 30.512 71,62 1782,59 23,84

31 mun. Batalha PI 25.786 16.167 62,70 1588,892 16,22

Brasileira PI 7.961 4.483 56,31 880,906 9,04

Buriti dos Lopes PI 19.074 8.780 46,03 691,158 27,6

Buriti dos Montes PI 7.977 5.556 69,65 2652,093 3,01

Cajueiro da Praia PI 7.163 4.464 62,32 271,705 26,36

Caraúbas do Piauí PI 5.522 4.555 82,49 471,45 11,72

Caxingó PI 5.039 4.073 80,82 488,166 10,32

Cocal PI 26.044 14.023 53,84 1269,491 20,51

Cocal dos Alves PI 5.572 3.790 68,02 357,687 15,58

Domingos Mourão PI 4.264 3.306 77,53 846,839 5,04

Juazeiro do Piauí 4.757 3.278 68,91 827,236 5,75

Lagoa de São Francisco PI 6.422 4.330 67,42 155,638 41,26



Luís Correia PI 28.422 15.776 55,50 1070,922 26,52

Milton Brandão PI 6.770 5.068 74,86 1371,736 4,93

Pedro II PI 37.500 14.829 39,54 1518,225 24,7

Piracuruca PI 27.548 8.306 30,15 2380,401 11,57

Piripiri PI 61.840 17.301 27,98 1408,926 43,89

São João da Fronteira PI 5.608 3.336 59,48 764,862 7,33

São José do Divino PI 5.141 2.438 47,42 319,128 16,13

Sigefredo Pacheco PI 9.619 6.443 66,98 966,984 9,95

16178,72 655.438 326.233 55,92 30662,993 25 52,76

Área de Proteção 

Ambiental 
100215,52 22.471.897

ambiental federal

32 APAs 100144,00



 
 

APÊNDICE D: Quadro II – Síntese da pesquisa Web – APAs Federais                                         CG¹ conselho gestor      PM² plano de manejo 

 

 
APA federal 

 
CR 
 
UF 
 

 
CG¹ 

 
PM² 

 
Temas noticiados  
 

 

 
1.Bacia do 
Rio S.João/ 
Mico-Leão-
Dourado 

 
CR8 – Rio 

de Janeiro 
 
 
RJ 

 
Sim 

 
Outros 

 
2003: Parceria com Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Casimiro de Abreu, a Associação Mico-Leão-Dourado e a APA Bacia do 
Rio São João : estimularam agricultores familiares de várias comunidades rurais nos municípios de Casimiro de Abreu e Silva Jardim a 
iniciarem experiências com Sistemas Agroflorestais Sucessionais em suas propriedades.  
 
 2005: captação de recursos PDA – Projetos Demonstrativos do MMA, por iniciativa da Associação Mico-Leão-Dourado. Janeiro de 2006 a 
dezembro de 2008.   
 
2005: Mosaico Mico-Leão –Dourado, unindo UCs  públicas e privadas,  209 mil hectares, interligando  RPPNs (maior concentração no Brasil) 
envolvendo a proteção de três bacias hidrográficas: do rio São João, do  rio Macaé e das Ostras .  
 
2006:  o Conselho Gestor da APA apreciou a minuta de Plano de Manejo, executado com apoio do Consórcio Intermunicipal Lagos São João 
através do Projeto de Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica – PDA, com participação social e técnica, das diversas instituições 
que fazem parte do Conselho, previsão de gasto é de cerca de R$ 150 mil reais em dois anos. 
 
2010:  ―População de mico-leão –dourado quintuplica em área florestal do RJ, proj. coord. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro (Uenf) na ÁPA.  
 
2010:  WWF- Brasil acompanha expedição visando diagnosticar a bacia do Rio São João, identificar vulnerabilidades e potencialidades sociais 
e ambientais,  temas para pesquisa de forma a aprimorar a gestão ambiental da região: a I Expedição de Pesquisa e Gestão da Bacia do Rio 
São João, realizada em conjunto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, APA da Bacia do Rio São João e o Comitê 
de Bacia Hidrográfica do Rio São João. Com apoio das prefeituras e de outras instituições ao longo da bacia, a expedição foi, segundo o 
WWF-Brasil, uma oportunidade única de participar do mapeamento de necessidades de ações de adaptação às mudanças climáticas naquela 
região, onde a ONG trabalha desde 1971, em parceria com o Consórcio Intermunicipal Lagos-São João, especialmente para ações de 
conservação e gestão dos recursos hídricos, tendo sido criado um Grupo de Trabalho (GT) de mudanças climáticas no CBH, para desenvolver 
uma estratégia de adaptação. 
 



 
 

 
2.Cavernas 
do Peruaçu 

 
CR11- 

Lagoa 
Santa 
 
 
MG 

 
Sim  

 
Não 

 
2010:  ―Parque Nacional Cavernas do Peruaçu finalmente vai sair do papel‖, diz a  Procuradoria da República em Minas Gerais.  [...] Por 
intervenção do Ministério Público Federal a Fiat e o  ICMBIO deveriam cumprir um cronograma para inaugurar o Parque em 2012 
Agências de turismo: espeloeturismo e avistamento de aves são opções para público internacional na APA. 
As cavidades foram topografadas durante uma das etapas de campo do projeto de Levantamento Espeleológico da Área de Proteção 
Ambiental APA Cavernas do Peruaçu - Subsídios para Conservação e Manejo realizada em fevereiro de 1998. 
 
Em 2005, por meio do Convênio nº 106/ FNA -MMA, a Fundação Pró-Natureza se propôs a elaborar o Plano do Mosaico Veredas –Peruaçu 
[...]  implementação de práticas voltadas ao extrativismo vegetal racional, geradoras de renda e compatíveis com a conservação [...] 
desenvolvimento do turismo ecocultural sustentável  na região, valorizando as tradições culturais e as riquezas naturais. Area total de mais 
que 1.500.000 ha: PN  Grande Sertão Veredas, PN Cavernas do Peruaçu, PE da Mata Seca, PE da Serra das Araras, PE Veredas do 
Peruaçu, REVS do Pandeiros; APA Federal do Peruaçu, APA Estadual de Pandeiros, APA Estadual do Cochá e Gibão, RPPNs Fazenda 
Ressaca, Veredas do Pacari, Arara Vermelha,  Cajueiro; RDS Est.  Veredas do Acari  e a Reserva Indígena Xakriabá.   2 milhões para 
Extrativismo Vegetal sustentável, 5 milhões para turismo Ecocultural e 1 mihão e meio para a Gestão Integrada de UCs,(situação fundiária –
(mais de 1 milhão) 
 

 
3.Bacia do 
Rio 
Descoberto 

 
CR11- 

Lagoa 
Santa 
 
 
GO/ DF 

 
Não 

 
Não 

 
1983:Criação conjunta APAs dos Rios São Bartolomeu e Descoberto para assegurar condições ecológicas satisfatórias às represas da região.  
   
 1985: Instrução Normativa SEMA/SEC/CAP/ Nº 001/88:  Relatório Final do  ―Plano de Proteção do Lago Descoberto‖ (CAESB). 
 
1994: . Contratação de um re-zoneamento desta APA em 1994. 
 
Mosaico de APAs: Bacia do Rio São Bartolomeu, APA da Bacia do Rio Descoberto, APA das Bacias do Gama e Cabeça-de-Veado, APA de 
Cafuringa, APA do Lago Paranoá e APA Planalto Central. 
 
 2006:  Grupo de Coordenação do Termo de Cooperação Técnica aprova  Plano de Trabalho de Fiscalização Emergencial para a Área de 
Proteção Ambiental (APA) do Rio Descoberto, início de fiscalização contínua.  
 
 2009: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exige Projeto Piloto para  reflorestamento da faixa de proteção do Lago Descoberto e 
a inclusão efetiva da comunidade no processo de preservação ambiental da área [...] Grupo de Trabalho. 
 
 2010: parceria entre órgãos do governo e a comunidade local dá início ao Projeto Descoberto Coberto.  
 

 
4.Bacia do 
Rio Paraíba 
do Sul 

 
CR8-Rio 

de Janeiro 
 
SP/ MG 

 

 
Não 

 
Não 

 
Nada consta sobre a APA. Há notícias sobre o Comitê de Bacia Hidrográfica, rio e municípios. 
 
 



 
 

 

 
5.APA do Rio 
S. 
Bartolomeu 

 
CR-11- 
Lagoa 
Santa 
 
 
DF 

 
Não 

 
Não 

 
Maior APA do Distrito Federal  
 
 corredor de ligação entre a Estação Ecológica de Águas Emendadas, APA de Cafuringa, APA do Lago Paranoá e APA das bacias do Gama e 
Cabeça-de-Veado, reunindo todos os tipos de vegetação, desde o Cerradão até os Campos Rupestres.  
 
1988:  Instrução Normativa nº 02/88 SEMAISEC/CAP:  Diretrizes Gerais de Uso da APA. 
 
1996:  Lei Federal nº 9.262, de 12 de janeiro de 1996, passa a administração da APA da bacia do rio São Bartolomeu para o Distrito Federal.   
1996:  rezoneamento da APA da bacia do rio São Bartolomeu, teve como executor o lEMA,  
 
2008: Projeto de lei transferindo administração da APA  para esfera federal.  
 

 
6.Baleia 
Franca 

 
CR9- 

Florianó 
Polis 
 
 
 
SC 

 
Sim 

 
Não 

 
2006: IBAMA define regras para o turismo embarcado de avistagem de baleias Instrução Normativa No. 102/2006. 

 2006: APA da Baleia Franca oficializa Conselho Gestor e define regras para avistagem de baleia 
 
2008  verba do PRODETUR para o Plano de Manejo 
2008, sentença condenatória obrigava a União e o Ibama, solidariamente, a viabilizar grupo de trabalho e contratação de consultoria para 
elaboração do plano de gestão da APA da Baleia Franca. 
2008: aprovado  Plano de Ação para o Biênio 2009-2010. 
 2008: A APA da Baleia Franca e entidades parceiras como a Polícia Ambiental, ONG R3 Animal, Projeto Baleia Franca, UNESC e ALARAM, 
foram responsáveis pelo pronto atendimento aos animais marinhos ou estudo de carcaças nos nove municípios que fazem parte dos 130 km 
da unidade de conservação. Os animais receberam os primeiros socorros na sede da APA, em Imbituba, e depois foram levados para 
reabilitação no Centro de Triagem de Animais Selvagens (Cetas), em Florianópolis. 
 
2009: APA inicia uma série de oficinas de capacitação gratuitas sobre encalhes e emergências com animais marinhos. Voltada para a 
comunidade em geral dos municípios de abrangência da Unidade de Conservação, os primeiros encontros aconteceram em Criciúma e 
Florianópolis. 
2009:Instituto ambiental libera obras de expansão do Porto – ― O acordo costurado nos últimos 30 dias foi comemorado pela chefe da ÁPA...‖ 
 
 2010 : início da segunda etapa de Monitoramento das Baleias Francas no Porto de Imbituba e adjacências, programa  proposto pela 
administração do Porto, com Tecon Imbituba e a Construtora Andrade Gutierrez, por intervenção do Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade – ICMBio[...] .  A metodologia foi desenvolvida pelo Projeto Baleia Franca...   
  
2010: Baleias franca avistadas no Sul - EPTV.com - Notícias: 5 ago. 2010 ... - Voo de monitoramento deste ano ...   
2010: PBF registra 102 baleias franca em vôo de - política e comunidade ...  
2010: Baleia franca é vista no litoral catarinense De acordo com a chefe da ÁPA... 
 

http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2006/07/20/25829-apa-da-baleia-franca-oficializa-conselho-gestor-e-define-regras-para-avistagem-de-baleias.html
http://www.portogente.com.br/portosdobrasil/texto.php?cod=8&txt=3773
http://www.portogente.com.br/portosdobrasil/texto.php?cod=8&txt=3773
http://eptv.globo.com/emissoras/NOT,0,0,309730,Baleias+franca+avistadas+no+Sul.aspx
http://eptv.globo.com/emissoras/NOT,0,0,309730,Baleias+franca+avistadas+no+Sul.aspx
http://paginaaberta.net/2010/09/pbf-registra-102-baleias-franca-em-voo-de-monitoramento/
http://paginaaberta.net/2010/09/pbf-registra-102-baleias-franca-em-voo-de-monitoramento/
http://www.mergulhobrazil.com.br/mergulho/NOTICIAS-MERGULHO-1355-BALEIA+FRANCA+E+VISTA+NO+LITORAL+CATARINENSE.htm
http://www.mergulhobrazil.com.br/mergulho/NOTICIAS-MERGULHO-1355-BALEIA+FRANCA+E+VISTA+NO+LITORAL+CATARINENSE.htm


 
 

 
2009: ―CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DA EXPERIÊNCIA DO VISITANTE NO TURISMO DE OBSERVAÇÃO EMBARCADO DE 
CETÁCEOS DA APA DA BALEIA FRANCA, SC. SILVA, THALES FELIPPE FERNANDES  
 

 
7.Barra do 
Mamanguape 
 

 
CR6- 

Cabedelo 
 
 
 
 
PB 

 
Sim 

 
Não 

 
2005:  livro ―Avaliação de Impactos Ambientais párea Gestão da APA da Barra do Rio Mamanguape/PB‖ ; Embrapa e Ibama/PB ;  Embrapa 
elabora estudo sobre gestão ambiental de estabelecimentos rurais na APA da Barra do Rio Mamanguape (PB). 
 
2005: [...] Plano de manejo da APA do Rio Mamanguape está em implantação (Sexta, 10 de Junho de 2005)   
  
2006: [...] turismo de observação de peixes-boi, projetos comunitários de educação ambiental e pesquisas com tartarugas marinhas.[...]  E os 
moradores aprendem a aliar o turismo à conservação, ambos fundamentais para o desenvolvimento da região. Pescadores e canoeiros que 
cresceram ouvindo histórias de caçadas de peixe-boi hoje trabalham em parceria com o Projeto. 
   
2008: APA  sede piloto do projeto GEF Mangue . Coordenado pela SBF/MMA, apoio do PNUD e  execução do ICMBio e  Ibama; recursos de 
bancos internacionais, soma de US$ 500 mil para o desenvolvimento de atividades com vistas a trazer desenvolvimento às questões 
ambientais e sociais da área contemplada. Junta-se a outras 5:  Pará, Maranhão, Delta do Parnaíba, São Paulo/Paraná.  
 
2009: O povo que defende o peixe-boi. Cercada pelo cultivo da cana e pelas fazendas de camarão, Barra de Mamanguape busca alternativas 
que não destruam os manguezais e seu ilustre morador: o peixe-boi.  
 
―Conflitos Sócio-Ambientais Na APA da Barra do Rio Mamanguape: O Caso da Atividade de Carcinicultura‖ . Juliana Fernandes Moreira; 
Maristela Oliveira de Andrade 
 
2003: ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS CATADORES DE CARANGUEJO-UÇÁ DO ESTUÁRIO DO 
RIO MAMANGUAPE, NORDESTE DO BRASIL‖.RÔMULO ROMEU DA NÓBREGA ALVES  et al.  
 
2007: Gestão ambiental das atividades rurais na APA da barra do Rio Mamanguape (PB), in V Congresso Brasileiro de Unidades de 
Conservação, 2007. 
 
2009: DIAGNÓSTICO DA BIODIVERSIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO SUSTENTÁVEL NA APA DA BARRA DO RIO 
MAMANGUAPE (PB). Eduardo da Silva Cabral et al.   
 
 Vídeo APA DA BARRA DE MAMANGUAPE.wmv 
 
― Gestão ambiental territorial na Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape (PB)‖RODRIGUES, G.S.et al. 
 
2010: A INTERFACE DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA COM A POLÍTICA NACIONAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS: o caso da Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape no litoral norte da Paraíba‖. José Hermano 
Almeida Pina et al.  

http://biblioteca.universia.net/autor/RODRIGUES,%20G.S..html


 
 

 
8.Chapada do 
Araripe 

 
CR6-

Cabedelo 
 
 
 
 
PI/ CE/ PE 

 
Sim 

 
Não 

 
2006: UNESCO, Divisão de Ciências da Terra, o Geopark Araripe  Geoparks  
 
2007: Justiça proíbe extração de madeira na Chapada do Araripe. Por: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.  
 
2007: Produção de mel ajuda a preservar o meio ambiente: ―Em Nova Olinda, município localizado a 545,4 quilômetros de Fortaleza, incluído 
na Área de Proteção Ambiental (APA) da Chapada do Araripe, atividades agroflorestais e também cultivos orgânicos começam a despontar 
como alternativa à produção tradicional [...]sonha conseguir, dentro de dois anos, a certificação. Para isso, pretende ingressar no Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) Jovem 
 
2008: APA Chapada do Araripe e Ministério Público de Crato promovem audiência sobre fontes de água na encosta da unidade.  
 
2008: Os chefes da ÁPA da Chapada do Araripe e daFLONA  do Araripe-Apodi,  reunem-se no Ceará, com o reitor da Universidade Regional 
do Cariri (Urca),para discutir  parceria entre as unidades de conservação e a universidade. 
 
2009: Representantes da Área de Proteção da Chapada do Araripe acompanharão o corte do tronco que será levado durante a procissão do 
pau da bandeira. O festejo homenageia Santo Antônio, embora a Igreja não aprove o evento. 
 
2010: APA Chapada do Araripe Realiza Reunião em Simões;‖ aconteceu na cidade de Simões a Reunião Ordinária do Conselho da APA 
Chapada do Araripe, contando com a presença também de diversos segmentos da sociedade‖ 
 
2005: A produção de bioenergéticos florestais através de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) na Área de Proteção Ambiental - 
APA Chapada do Araripe . Francisco Tarcísio Alves Junior et al.  
 
2006: A MATA ATLÂNTICA DO NORDESTE .  Marcelo Tabarelli, do Departamento de Botânica, Universidade Federal de Pernambuco, Recife 
(PE);  Maria das Dores de V.C. Melo, da Associação da Mata Atlântica do Nordeste – Amane e Osvaldo C. de Lira, da Associação da Mata 
Atlântica do Nordeste – Amane 
 
2007: OS REGISTROS RUPESTRES DA CHAPADA DO ARARIPE, CEARÁ, BRASIL. Rosiane Limaverde; 
 

 
9.Serra da  
Meruoca 
 

 
CR5- 

Parnaíba 
 
 
CE 

 
Não 

 
Não 

 
2009: Abertura da semana do meio ambiente em Meruoca distribui Mudas [...] produzidas na comunidade de Santo Elias, beneficiada com um 
projeto de desenvolvimento do BNB e pela Caritas Brasileira, onde serão produzidas em 2009/2010 cerca de 46 mil mudas. 
 
2009 Fórum da Área de Proteção Ambiental – APA da Serra da Meruoca, no qual, além de autoridades governamentais estiveram presentes 
agricultores e interessados. A pauta principal foi a discussão das diversas formas de desenvolver a agricultura de subsistência, evitando a 
prática das tradicionais queimadas. Outro assunto discutido: a  localização da Sede da APA.‖  
 
2010: Crimes Ambientais em Alcântara: APA da Serra da Meruoca não saiu do Papel‖. Refere-se a incêndios criminosos que se juntam a 
desmatamentos feitos por pobres agricultores que, ―sem conhecimento e orientação‖. 

http://agroflorestanameruoca.blogspot.com/2009/06/abertura-da-semana-do-meio-ambiente.html


 
 

 
10.Anhatomi 
rim 

 
CR9- 

Florianó 
Polis 
 
 
 
 
 
 
SC 

 
Sim 

 
Não 

 
2002: Projeto Gestão Integrada das Unidades de Conservação Marinho-Costeiras do Estado de Santa Catarina Documento Síntese; Convênio 
n° 2002CV000 010 ; Financiado entre Instituto Synthesis e DAP/MMA .  (VOLUME I) 
 
2009: Empresa não consegue liberar barco para a APA do Anhatomirim. ―A Justiça Federal negou pedido de liminar da empresa Passeios 
Marítimos Santa Clara para que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) não impeça o ingresso da embarcação denominada Pérola 
Negra I na Enseada dos Currais, situada na Área de Proteção Ambiental (APA) de Anhatomirim, sobretudo na região exclusiva dos golfinhos 
 
2009: REUNIÕES COMUNITÁRIAS DEFINIRÃO PLANO DE MANEJO DA APA 
 
2010 A Justiça Federal negou pedido da empresa Passeios Marítimos Santa Clara contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), 
para liberar embarcação apreendida por ultrapassar as especificações máximas para navegação na Área de Proteção Ambiental (APA) de 
Anhatomirim 
 
s/d: Multiplicadores do Anhatomirim – projeto de educação ambiental desenvolvido na comunidade escolar do município de Governador Celso 
Ramos – surgiu da necessidade de conscientizar aquela população sobre a importância da conservação dos recursos naturais existentes na 
Área de Proteção Ambiental do Anhatomirim 
 
2010: ICMBio é contrário à instalação de estaleiro de Eike no litoral de SC, por entender que os impactos comprometerão em demasia a biota 
das três unidades de conservação  federais, a Área de Proteção Ambiental do Anhatomirim, a Estação Ecológica de Carijós e  a Reserva 
Biológica Marinha do Arvoredo. 
 
2002: ―DESENHO  DE  UNIDADES  DE  CONSERVAÇÃO  MARINHAS  COM CETÁCEOS:  ESTUDO  DO  CASO  DO  BOTO-CINZA,  
SOTALIA GUIANENSIS, NA  BAÍA  NORTE  DE  SANTA CATARINA,  SUL  DO  BRASIL‖ Leonardo  L. WEDEKIN et al. 
 
2005: SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ANHATOMIRIM - SC . DIANA CARLA FLORIANI  
Dissertação apresentada a Universidade Federal de Santa Catarina, para obtenção do título de Mestre em Geografia 
 

 
11.Costa das 
Algas 

 
CR7- Porto 

Seguro 
 
 
 
ES 

 
Sim 

 
Não 

 
2010: ―[...]pleiteadas há mais de dez anos pelas entidades civis organizadas do Estado [...] estão criadas as APA Costa das Álgas e o Refúgio 
de Vida Silvestre (Revis) Santa Cruz, no norte do Estado...‖  
 
2010 ―Visando a formação do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa das Algas e do Refúgio de Vida Silvestre 
(REVIS) em Santa Cruz, na orla de Aracruz...‖  
 
2006: PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA ÁREA PRIORITÁRIA ...Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat -
 Visualização rápida Fundão e Aracruz, futura APA Costa das Algas. Este documento servirá como ferramenta para a correta gestão e efetiva 
implementação das atividades destinadas ... 
 
2009: Trilhas da política ambiental: conflitos, agendas e criação de ...de LA Bis dos Santos 

http://www.ivt-rj.net/sapis/2006/pdf/GiselyNico.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:p_NjK5aWfjIJ:www.ivt-rj.net/sapis/2006/pdf/GiselyNico.pdf+apa+costa+das+algas&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESjBxsuHeCejNEUanGqv_0u3lNWmTmxdIc2ygs7wsVNE2_4ZoquyqBoN_ubP_mljaFjy-pUkHssUC1VJa7qzoW5r8jD7BmnunTWQBQhe7Z0hlvfTuPv9tS3plEcX0dNXb5aQ_uLG&sig=AHIEtbTA0XdEN-sO1jz8gNN_B8m3A9btQg
http://www.scielo.br/pdf/asoc/v12n1/v12n1a10.pdf


 
 

 

 
12.Costa dos 
Corais 
 

 
CR6- 

Cabedelo 
 
 
 
 
PE/ AL 

 
Não 

 
Não 

 
2008: APA Costa dos Corais promove aumento do estoque de ... E reage rápido bem quando se adotam estratégias de gestão corretas, ... 
 
2009: Ação do MPF/AL pede plano de manejo para APA Costa dos Corais.[...] Segundo a ação do MPF/AL, apesar de um investimento de 
mais de US$ 2 milhões destinados à execução do projeto e do longo lapso temporal existente entre o início dos trabalhos e a data atual, o 
plano de manejo ainda não foi iniciado, sob a justificativa de que o ICMBio não dispõe de recursos para dar andamento às atividades 
necessárias para sua efetivação. Se os estudos prévios desenvolvidos pelo Projeto Recifes Costeiros foram efetivamente levados a efeito, o 
material que servirá de subsídio ao plano de manejo já existe. Falta apenas a agilidade do ICMBio em aprovar o texto final do documento, 
observa a procuradora na ação. 
 
2009: APA Costa dos Corais: MPF/AL recomenda cumprimento de normas de ...   
 
2009 ...  Revista Mergulho nº141 Órgãos ambientais e Capitania dos Portos deverão demarcar corredores de navegação em ... 
 
2009: APA Costa dos Corais: MPF/AL recomenda cancelamento de licenças para criação de camarão  
 
2010: Conselho Gestor da APA Costa dos Corais é eleito em reunião  
 
―CARACTERÍSTICAS  E  PERSPECTIVAS  PARA  O  MANEJO DA PESCA NA  APA  MARINHA  COSTA  DOS  CORAIS‖ BEATRICE 
PADOVANI FERREIRA et al. 
 
2010: O Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) da Costa dos Corais vai ser objeto de mais uma audiência pública [...]  Tanto 
a formação do Conselho Gestor quanto a elaboração do Plano de Manejo da APA fazem parte de um novo momento da gestão da APA... 
 
2010: Costa dos Corais revelará, 'ao vivo e em cores', toda a magia da história, ...como a Área de Proteção Ambiental (APA) da Costa dos 
Corais, ...  Projeto Recifes Costeiros, uma iniciativa de gestão costeira integrada para a APA Costa dos Corais, a maior área protegida 
marinha de uso sustentável . 
 
2010: ―Peixe-vivo vale dinheiro‖ 
 
2011: BIDAmérica: ―Cientistas entram em ação na Costa dos Corais brasileira‖ 
 

 
13.Serra da 
Mantiqueira 

 
CR8- Rio 

de Janeiro 
 
 
 
 

 
Sim 

 
Não 

 
2010:ICMBio tem dois anos para desenvolver plano de manejo da APA da Serra da Mantiqueira (SP) Para o MPF, plano pode ser um modelo 
para o Parque Nacional Altos da Mantiqueira, que o governo federal pretende criar na divisa entre os estados de SP, MG e RJ[...]A falta de 
plano de manejo da APA da Serra da Mantiqueira é um dos principais argumentos utilizados contra a criação do Parque Nacional Altos da 
Mantiqueira. Líderes políticos e empresariais da região afetada se posicionaram contra o parque... 
 
 

http://pib.socioambiental.org/c/noticias?id=53251
http://www.ecodebate.com.br/2009/10/31/apa-costa-dos-corais-mpfal-recomenda-cumprimento-de-normas-de-protecao-ao-peixe-boi-marinho/
http://BIDAmérica:%20Cientistas%20entram%20em%20ação%20na Costa%20dos%20Corais brasileira
http://BIDAmérica:%20Cientistas%20entram%20em%20ação%20na Costa%20dos%20Corais brasileira


 
 

 
 
 
MG/RJ/ SP 

GESTÃO PARTICIPATIVA DA APA SERRA DA MANTIQUEIRA:  CD-Rom  Projeto ―Fortalecimento da Gestão Participativa da Área de 
Proteção Ambiental (APA) da Serra da Mantiqueira‖, que, juntamente com a Cartilha "Nossa APA", [...] Descreve da forma mais detalhada 
possível as idéias e  ações desenvolvidas pelo Projeto, destacando a trajetória do primeiro Conselho Consultivo da APA Serra da Mantiqueira 
(2004/2006), [...] Acrescentam uma coletânea de estudos específicos, informações gerais  sobre a Mantiqueira e a APA  
 
2006: MOSAICO MANTIQUEIRA: a Portaria MMA nº 351/2006 reconhece 16 áreas protegidas, gerenciadas por instâncias dos poderes 
públicos municipais, estaduais e federal, além de áreas privadas, denominadas Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
― Como após 15 anos da criação da APA não houvesse Plano de Manejo, desde 1999 as ONGs Crescente Fértil, Fundação Matutu, Instituto 
Ideas, Partnershaft Mirantao, Instituto Brasil de Educação Ambiental, Centros Comunitários de Colina e Campo Redondo, SOS Mata Atlântica 
e Fundação Luterana de Diaconia, entre outras instituições, se uniram para implementar uma série de projetos de ecodesenvolvimento‖.  
 
2010: O Conselho Consultivo da APA da Serra da Mantiqueira deu início ao processo de renovação [...] para compor a gestão 2011/2012. 
Segue edital de renovação do conselho da APA da Serra da Mantiqueira ... 
 
2010:  Na comemoração de 25 Anos APA da Serra da Mantiqueira Prefeito Marcos é homenageado[...] na sede da FLONA - Floresta Nacional 
de Passa Quatro, foi realizado um evento em  comemoração aos 25 anos de criação da APA  Serra da Mantiqueira, que tem sua Sede em 
Itamonte. Na cerimônia compareceram inúmeras autoridades  ligadas a órgãos públicos e entidades voltadas a  conservação do meio 
ambiente e a parceria com a Unidade de Conservação....‖ 
 

 
14.Cairuçu 
 

 
CR8-Rio 

de Janeiro 
 
 
 
 
 
RJ 
 

Sim Sim  Linha do Tempo  [SOS mata Atlântica]: 
1999 - Com apoio do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e Unesco, SOS Mata Atlântica lança o curso 'Acorda 
Cairuçu - Vivenciar para Conscientizar' 
1999/2000 - SOS Mata Atlântica inicia Plano de Gestão Ambiental da APA Cairuçu com participação dos atores locais 
2000 - Início da campanha 'Jogue Limpo Cairuçu' de conscientização para os problemas de lixo em Paraty 
2001 - Em parceria com a Colgate/Palmolive, SOS Mata Atlântica inaugura viveiro de mudas em Paraty para recuperação de áreas 
degradadas 
2002 - Entrega do Plano de Gestão Ambiental da APA Cairuçu e inauguração do Centro de Informações Ambientais e Turísticas no acesso a 
Trindade 
 
―Ao criar uma ponte entre dois atores diferenciados do processo de conservação do litoral, a população tradicional de caiçaras e proprietários 
do condomínio  de luxo Laranjeiras, a SOS Mata Atlântica conseguiu viabilizar a realização do Plano de Gestão Ambiental da APA Cairuçu, na 
porção sul do município de  Paraty (RJ). O projeto, patrocinado pelo condomínio Laranjeiras, iniciou-se em 1999 e dependeu de uma 
cooperação técnica entre Ibama, IEF (Instituto Estadual de Florestas - RJ), Prefeitura de Paraty e SOS Mata Atlântica... [...]a SOS Mata 
Atlântica inaugurou  o Centro de Informações Ambientais e Turísticas de Cairuçu, localizado no entroncamento  da Rodovia Rio/Santos, com 
via de acesso para Trindade. O centro passa a ser o lugar onde os moradores, visitantes, agentes de viagens, pesquisadores e interessados 
em geral encontram os resultados dos trabalhos desenvolvidos sobre Paraty. 
 
2010: TERMO DE REFERÊNCIA: O presente termo de referência tem por objetivo a contratação de ―ESTUDO PARADETERMINAR A 
CAPACIDADE DE  SUPORTE, INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE E PROPOSTAS DE AÇÕES PARA A REGIÃO DE TRINDADE E 
ÁREAS ABRANGIDAS PELA APA DE CAIRUÇU, MUNICIPIO DE PARATY-RJ‖, 



 
 

 
―CONFLITOS DE INTERESSES EM UNIDADES DE CONSERVAÇ ÃO  DO MUNICÍPIO DE  PARATI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO‖. Laura 
Jane Gomes et al. (parte da Tese de doutorado, 2002) 
 
2010: V Encontro Nacional da Anppas4 a 7 de outubro de 2010Florianópolis – SC – Brasil. Território em disputa: o caso dos caiçaras da 
Cajaíba. Ana Alves De Francesco (UNICAMP). 
 

 
15.Piaçabuçu 

 
CR6- 

Cabedelo 
 
 
AL  
 

 
Sim 

 
Outros 

 
2006: Seasonal abundance of migratory birds in the Piaçabuçu Protection ...de SAS Cabral  
 
A RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DE ALAGOAS [...] Decreto Federal nº 88.421 da APA de Piaçabuçu e está 
inserida na abrangência da mesma com uma área total de. 278 ha. 
 
2008: ―Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu - Diagnóstico, Avaliação e Zoneamento‖. Roberaldo Carvalho de Souza   
 

 
16.Serra da 
Tabatinga 

 
CR5-

Parnaíba 
 
 
MA/ PI 
 
 
 

 
Não 

 
Não 

 
2010: ―Agora é fato. O Instituto Chico Mendes e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA, sigla em inglês) começam a 
desenvolver os primeiros estudos para a implantação  de um corredor ecológico na região do Jalapão (TO). A intenção é que ele interligue 
cinco unidades de conservação (o Parque  Nacional (Parna) Nascentes  do Rio Parnaíba, a Estação Ecológica (Esec) Serra Geral do 
Tocantins, e a Área de Proteção Ambiental (APA) Serra da Tabatinga, todas federais, e o  Parque Estadual do Jalapão e APA do Jalapão, 
ambas estaduais). [...]O Termo de  Cooperação Técnica entre os governos do Brasil e do Japão para a criação  deste projeto foi assinado em 
novembro de 2009. A previsão é de que as  atividades - feita por intermédio do ICMBio e da JICA – terminem em três anos‖. [...]O primeiro 
passo da empreitada será de definir um diagnóstico socioambiental da região, buscando identificar e mensurar oportunidades e ameaças. 
Paralelamente deverão acontecer as articulações para construção das parcerias  necessárias, devendo ser envolvidas instituições 
governamentais das três  esferas, universidades, entidades da sociedade civil, empresários e organizações  não governamentais...‖ 
 

 
17.Cananéia-
Iguape-
Peruíbe 

 
CR8- Rio 

de Janeiro 
 
SP 

 
Sim 

 
Outros 

 
1996: SMA , SP  ID 92763 Regulamentação da APA Cananeia - Iguape - Peruibe: plano de gestao ecologico-economico 
 
2005: II Seminário de Pesquisa do Vale do Ribeira : Construindo a rede de pesquisa da  APA CIP e entorno ; apoiado financeiramente pela 
Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo; promovido pelo Comitê Gestor da Área de Proteção Ambiental Cananéia, Iguape, 
Peruíbe (CONAPA-CIP).‖ 
 
2001:COMITÊ GESTOR DA APA CANANÉIA-IGUAPE-PERUÍBE ESCOLHE SEUS MEMBROS O gerente executivo do Ibama no Estado de 

São Paulo, Wilson Lima, participa nesta segunda-feira (8) da reunião de formação do Comitê Gestor da Área de Proteção Ambiental 
Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA CIP) 
 
2006: Ibama cadastra novos conselheiros para a APA de Cananéia- Iguape-Peruíbe 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-81752006000300033&script=sci_arttext
http://www.rbma.org.br/rbma/pdf/Caderno_29.pdf


 
 

2008: DECRETO Nº 53.528, DE 8 DE OUTUBRO DE 2008 Cria o Mosaico das Ilhas e Áreas Marinhas Protegidas do Litoral Paulista 

2009: Rede povos da Floresta. O Viva a Mata chegou! Confira a programação e compareça 13h30 às 14h30 - Palestra - 25 anos da Área de 
Proteção Ambiental Cananéia Iguape Peruíbe - Com Márcio Luiz Barragana Fernandes  (Chefe da APA Cananéia, Iguape e Peruíbe) 
 
2010:‖ Turismo de pesca Junho 2010 - Número 296 Fundação SOS Mata Atlântica lança programa para preservar os estoques pesqueiros na 
região do Lagamar, em São Paulo, e gerar emprego e renda [...]A ONG, [SOS Mata Atlântica] que tem inúmeros programas de preservação 

da Mata Atlântica e que idealizou o Polo do Lagamar, lançou o projeto  com o  propósito de diagnosticar e monitorar a pesca amadora nas 
regiões de Iguape, Cananeia e Ilha Comprida, incentivando o turismo de pesca de forma  sustentável‖ 
 
CORREDOR SERRA DO MAR: Lista de UCs do Corredor São 201 unidades de conservação distribuídas em pequenos fragmentos ao longo 
de 12,6 milhões de hectares 
 

 
18.Fernando 
de Noronha 

 
CR6- 

Cabedelo 
 
PE 
 

 
Sim  

 
Outros 
 

 
TAC plano de manejo Este Plano de Manejo foi conduzido com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 
com recursos alocados pelo Governo Brasileiro ao Projeto Conservação e Manejo dos Ecossistemas Brasileiros - PROECOS do IBAMA. 
Cons: Arcadis tetraplan. Período: 2004/2005 
 

 
19.Guapi-
Mirim 
 

 
CR8- Rio 

de Janeiro 
 
 
 
 
 
RJ 

 
Sim 

 
Sim 

 
2005: ―A Companhia Vale do Rio Doce [...]  se comprometeu a recuperar integralmente a APA [...] de Guapimirim, atingida pelo vazamento de 
60 mil litros de óleo do trem que descarrilou na semana de 5 de maio‖. 
 
2008: SOS Mata Atlântica e ICMBio lançaram fundo de R$ 1,6 milhões para os manguezais da Baía da Guanabara. 
 
2009: ―Para inibir a ocupação habitacional irregular na Área de Proteção Ambiental deGuapimirim, o Ministério Público Federal no Rio de 
Janeiro ...‖ 
 
2010: A Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) promovem no dia 27 de março 
uma ação voluntária no município de Guapimirim, no Rio de Janeiro. A iniciativa tem o apoio da Cooperativa Manguezal Fluminense, formada 
por pescadores da região e seus familiares, e conta com o patrocínio da Fundação Toyota do Brasil. 
 
 ―Análise Multi-temporal da cobertura florestal do tipo manguezal da APA Guapimirim (RJ) através do processamento de imagens TM-
LANDSAT‖, assinado pelos analistas Luiz Eduardo Morais et al (1996 e 2007) 
 
2009: ―O Manguezal da APA de Guapimirim e o Acidente de 2000: Causas e consequências no Ecossistema‖. Eduardo Barbosa Ferreira 
‖USO DE ÁREASDE PROTEÇAO AMBIENTAL: O CASO DO MANGUEZAL DA APA DE GUAPIMIRIM‖.ANDRÉLUIZMAGALHAESBOTELHO 
et al.  
2010:‖INTERPRETAÇÃO EM ÁREAS NATURAIS: PROPOSTAS DE NOVOS USOS PARA A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
GUAPIMIRIM‖ Carine Magalhães Mallosto  

http://www.icmbio.gov.br/apaguapimirim/download.php?id_download=58
http://www.icmbio.gov.br/apaguapimirim/download.php?id_download=58


 
 

 
20.Guaraque 
çaba 

 
CR9- 

Florianópo 
Lis 
 
 
 
 
 
 
PR 

 
Sim 

 
Outros 

 
2001 - IAPAR Zoneamento da APA de Guaraqueçaba. Curitiba: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social/IPARDES  
 
2002:  Conselheiros da APA de Guaraqueçaba/PR realizam primeira reunião ...Deliberativo da APA - Área de Proteção Ambiental de 
Guaraqueçaba. ...  
 
2006: ―o FIM DA APA de Guaraqueçaba? ―O Eco,  por M T. J. Pádua. 

 
2007 ... O Conselho da APA de Guaraqueçaba vêm por meio deste convidar Vossa Senhoria à participar da inauguração da Sala Verde – 
CENTRO DE EDUCAÇÃO ...  
 
2008:Integração de esforços vai garantir desenvolvimento de Guaraqueçaba -A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Ibama e 
prefeitura de Guaraqueçaba promoveram nesta quinta-feira (25) no município a primeira reunião envolvendo o Grupo Gestor do governo do 
Estado e o Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba.  
 
2009: APA de Guaraqueçaba será mostrada na Convenção do Clima  
 ― 
 ENCERRAMENTO DA GINCANA DE INTEGRAÇÃO DA APA III REUNIÃO ORDINÁRIA ... 
2005:  Colonização de Guaraqueçaba [...]  ONGs e empresas privadas investem na compra de terras, pela troca de créditos de carbono               

 
TNC no Brasil - Guaraqueçaba. Projeto contribui no combate ao ... ―Para nós, é muito importante garantir que as pessoas da localidade façam 
parte deste esforço para conservar e restaurar a floresta na APA de Guaraqueçaba‖, ...   Formada por três projetos de carbono (reservas 
Morro da Mina, Rio Cachoeira e Serra do Itaqui), a iniciativa é resultado do trabalho da TNC em parceria com a Sociedade de Pesquisa em 
Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), proprietária das três reservas e responsável pela implantação do projeto. A iniciativa conta 
com recursos e apoio da General Motors, da Chevron Texaco e da American Electric Power. 
 
2006: Compra de área ambiental por ONG gera protestos no Paraná  
 
―Pequenos agricultores exportam banana orgânica - Rio + 10 - Site ... No entanto, hoje existem restrições para essa prática tradicional, pois 
estão em área de preservação - Área de Preservação Ambiental (APA) de Guaraqueçaba - ...   
 
2006 - ÁGUA: DONA DA VIDA 19:00 1º Seminário de Integração da APA de Guaraqueçaba Dia 15 (segunda - feira): 7:30 Café da manhã; 
8:30 12:30 PALESTRA II: Unidades de Conservação e ... 
 
A MATA ATLÂNTICA PRIVADA: CONFLITOS AGRÁRIOS ...  A Cornetta 
 
2009: A DIFÍCIL ARTE DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO: A IMPLEMENTAÇÃO DA ... 
 
2009:Audiência pública discute regularização fundiária de área ocupada [...]  as 30 famílias Sem Terra do acampamento José Lutzenberger 
realizam audiência pública para discutir a  situação fundiária da fazenda São Rafael, em Antonina, litoral do Paraná. 

http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=869
http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=869
http://www.loboguara.com/portfolio/impressos/pdf/infoapa.pdf
http://www.nature.org/wherewework/southamerica/brasil/features/art30105.html
http://www.nature.org/wherewework/southamerica/brasil/features/art30105.html
http://www.spvs.org.br/principal/index.php
http://www.spvs.org.br/principal/index.php
http://www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/RelatorioGestao/Rio10/riomaisdez/index.php.113.html
http://www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/RelatorioGestao/Rio10/riomaisdez/index.php.113.html
http://www.rioparaibadosul.blogger.com.br/2006_11_01_archive.html
http://www.rioparaibadosul.blogger.com.br/2006_11_01_archive.html
http://www4.fct.unesp.br/nera/publicacoes/singa2005/Trabalhos/Artigos/Andrei%20Cornetta.pdf
http://www.calameo.com/books/0000735906ab45f20a355


 
 

 
1996: [PDF] Uso de imagens LANDSAT TM 5 para mapeamento - USO DE IMAGENS ...   
 
2010: Carta Z13. - CARACTERÍSTICAS ETNOBOTÂNICAS DE QUATRO COMUNIDADES DE ...  
 
Instituto Virtual de Turismo. O projeto Deslocamentos: Ecoturismo de Base Comunitária no Litoral Norte do Paraná inclui os municípios de  
Antonina, Guaraqueçaba, Morretes e Paranaguá, é promovido pela Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental – 
SPVS e tem como responsável Clóvis Ricardo S. Borges.  
 
[PPT]  ADOTE UM EMPREENDEDOR SOCIAL Plano de Ação para a Gestão Participativa dos Recursos Pesqueiros (APA de Guaraqueçaba-
PR);. Strengthening Institutional Capacity for Compilation of Actions ... np-net.pbworks.com/f/MATER+NATURA+-+Jefferson+Silvério.ppt 
 
DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS A PARTIR DO CONHECIMENTO TRADICIONAL EM UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO, ESTUDO DE CASO: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUARAQUEÇABA – FLORESTA ATLÂNTICA – 
PARANÁ. Marcelo Mendes do Amaral et al.  
―Território e territorialidade na APA de Guaraqueçaba – PR‖. Uejima, Henrique Shigueo 
 [PDF] PROJETO PROMOVE MINI-CURSO DE LEGISLAÇÃO Moradores da APA de Guaraqueçaba para a Oficina de. Capacitação de 
Agentes Locais,... Participativa da APA de Guaraqueçaba, patrocinado pelo ... -  
COMUNIDADES  RURAIS  DA  APA  DE GUARAQUEÇABA:ENTRE  DIÁLOGOS  E  CONFLITOS‖ Maristela Marangon et al. 
 
―Gestão Participativa na APA de Guaraqueçaba‖‖Esta cartilha faz parte das atividades de fortalecimento do Conselho Gestor da APA de 
Guaraqueçaba, realizadas pelo "Programa Manejo de Pesca e ...www.ipe.org.br  
A PROTEÇÃO AMBIENTAL EM GUARAQUEÇABA: SUBSTITUIÇÃO DE AGENTES E DE CONCEPÇÕES SOBRE A RELAÇÃO 
SOCIEDADE-MEIO AMBIENTE   Cristina Teixeira   
 

 
21.Ibirapuitã 

 
CR9- 

Florianópo 
lis  
 
 
RS 

 
Sim 

 
Outros 
 
 
 

 
―Espaço virtual criado pelo Conselho da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã para a divulgação das informações relacionadas a esta área 

protegida federal brasileira‖                                                 .  
 
2007  O grupo de discussão "Gestão da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã" destina-se a discutir com a sociedade a Gestão 
da APA do ... www.grupos.com.br/...apa.ibirapuita/.../15086.html 
 
2007: APA do Ibirapuitã - Parte 4: Ferramentas de Gestão das APAs - Pluridoc Referência bibliográfica: SILVA, E. L. "APA do Ibirapuitã". 
Apresentação PowerPoint. 2007. Vol. 1 - O que é a APA; Vol. 2 - Onde fica a APA; Vol. .. 
 
Localização Geográfica APA do Ibirapuitã - RS-Brasil www.fundacaomaronna.org.br/mapa/apa.html 
 
 Notícias > APA de Ibirapuitã sofre com desmatamento, aterros e ...  
 

http://marte.dpi.inpe.br/col/sid.inpe.br/deise/1999/02.18.15.00/doc/T196.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/20665237/681376877/name/Carta+Z13.+In+memoriam-A+Texto.rtf
http://np-net.pbworks.com/f/MATER+NATURA+-+Jefferson+Silv%C3%A9rio.ppt
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/browse?type=author&value=Uejima%2C+Henrique+Shigueo
http://www.abdl.org.br/filemanager/download/208/Info_APA_Guaraquecaba_N_2.pdf
http://www.ipe.org.br/artigos-cientificos/pesquisa-gestao-participativa-na-apa-de-guaraquecaba
http://www.ipe.org.br/artigos-cientificos/pesquisa-gestao-participativa-na-apa-de-guaraquecaba
http://www.pluridoc.com/Site/FrontOffice/default.aspx?Module=Files/FileDescription&ID=953&lang=pt
http://www.pluridoc.com/Site/FrontOffice/default.aspx?Module=Files/FileDescription&ID=953&lang=pt
http://www.fundacaomaronna.org.br/mapa/apa.html
http://www.fundacaomaronna.org.br/mapa/apa.html
http://pib.socioambiental.org/en/noticias?id=65120


 
 

2008 ... que a área da APA do Ibirapuitã foi procurada pela comitiva italiana do Parque dos Alpes Lígures... 
 
2008: Forum gratis : Fórum destinado a abrigar informações e tirar dúvidas a respeito da proposta de projeto a ser submetida ao Programa 
URB-AL da ... urbalnaapa.forumeiros.com/ - 
 
2008:  ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO IBIRAPUITÃ Bioma: Pampa UF: RS (divisa Brasil-Uruguay) Municípios: Alegrete, Rosário do 
Sul, Quaraí e Santana ... apasbrasileiras.forumeiros.com/t2-apa-do-ibirapuita-rs  
 
2008: Silvicultura: a praga do pampa gaúcho? Entrevista especial com ...  
 
2008: Resultados da pesquisa Caapuã: APA Ibirapuitã Completou 16 anos 
 
2009: Página oficial do Conselho consultivo da APA do Ibirapuitã. Disponibilizado pelos técnicos da APA a poligonal para visualizar os limites 
daAPA do Ibirapuitã no Google Earth...‖ 
 
2009: BIOMA PAMPA E PROJETO AGROPPAMPA PRODUTOS - TODA FRUTA:  A empresa está localizada na APA DO IBIRAPUITÃ (A 
Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã, ou APA do Ibirapuitã como é conhecida, ... 
 
2010  Sua excelência reverendíssima o Rio Ibirapuitã! Beleza forte e frágil, protegido também pelo amor de uma legislação,  APA  do 
 Ibirapuitã, ...  
 
2009 APA de Ibirapuitã sofre com desmatamento, aterros e barragens clandestinas .  DE acordo com [...]  chefe da APA de Ibirapuitã, um dos 
principais desafios das autoridades é evitar que banhados e ...  
 
2009 A Área de Proteção Ambiental de Ibirapuitã (RS) enfrenta a escassez de água em seu rio, que nasce em Livramento e se estende até 
Alegrete. O manancial do rio não abriga mais poços sem fundo e grutas submersas. "Em alguns pontos onde havia água em abundância 
restam pequenos filetes", lamenta Cleber Machado, o diretor-geral da pasta municipal de Meio Ambiente de Alegrete.  
 
2010: ―É tempo de pesquisa na APA do Ibirapuitã . ―O Plano de Manejo deverá obrigatoriamente garantir que sejam cumpridas as 12 metas de 
criação da APA do Ibirapuitã, a saber: 1. ...  
 
[...] Projeto URB-AL Pampa – através deste projeto de cooperação internacional entre Brasil, Uruguai e Portugal estão sendo realizados o 
Levantamento Socioeconômico e o Inventário de Potencialidades para o Uso Sustentável das propriedades. Este projeto é co-financiado pela 
Comissão Européia através do Programa URB-AL III e, além de responder questões como quantas pessoas moram dentro da área protegida, 
o que produzem e qual a situação atual do acesso destes moradores à água, luz, estradas, etc, tem por finalidade ajudar os políticos e 
técnicos da Intendência de Rivera/Uruguai e das prefeituras de Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul e Santana do Livramento a trabalharem de 
forma conjunta na busca de soluções para os problemas da região. Até o final deste ano o projeto terá concluído a alimentação de seu Banco 
de Dados com as informações sobre a população e as propriedades da APA do Ibirapuitã. 
 
Projeto PELD/FZB – projeto está sendo executado pelos pesquisadores da Fundação Zoobotânica – FZB e é financiado pelo Ministério da 

http://apasbrasileiras.forumeiros.com/t2-apa-do-ibirapuita-rs
http://apasbrasileiras.forumeiros.com/t2-apa-do-ibirapuita-rs
http://www.ecodebate.com.br/2008/01/10/silvicultura-a-praga-do-pampa-gaucho-entrevista-especial-com-eridiane-lopes-da-silva/
http://caapua.blogspot.com/2008/05/apa-ibirapuit-completou-16-anos.html
http://www.todafruta.com.br/todafruta/mostra_conteudo.asp?conteudo=18588
http://apadoibirapuita.blogspot.com/2010/11/e-tempo-de-pesquisa-na-apa-do.html
http://apadoibirapuita.blogspot.com/2010/11/e-tempo-de-pesquisa-na-apa-do.html


 
 

Ciência e Tecnologia através do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração – PELD. 
  
2010 Parceria RAN-APA – expedição de dois biólogos especialistas em répteis (cobras, tartarugas, lagartos) e anfíbios (sapos) pelo território 
da APA. Durante esta expedição foi estabelecida uma parceria entre o analista ambiental do RAN (Centro Especializado de Pesquisa em 
Répteis e Anfíbios) e os analistas da APA do Ibirapuitã, com a finalidade de montagem de um projeto para realizar o levantamento sobre quais 
espécies de répteis e anfíbios ocorrem no território da APA e da Serra do Caverá. Ao longo de sua curta expedição, os técnicos identificaram 
a ocorrência de 14 espécies de anfíbios (rãs, sapos e pererecas) e de 5 espécies de répteis (serpentes e lagartos), informação que já se 
encontra disponível no site da APA. 
 
2011: APOLLO ONG protocola carta manifestando a intenção de realizar ...  
 
2011: Plano de Manejo e Conselho Gestor : a meta da APA é a reativação de seu conselho e a revisão e avaliação dos dados já disponíveis, 
visando a elaboração do Plano de Manejo da APA do Ibirapuitã.  
 
PDF]  Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã: contrastes produtivos ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 
de ÁDEPA DO IBIRAPUITÃ - Artigos relacionados Gráfico 1 – Realidades produtivas na APA do Ibirapuitã de acordo com a área e .... de terra 
que compõem a APA do Ibirapuitã. A produção de arroz irrigado, ... 
 
AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE FUNCIONAL DE PASTAGENS NATURAIS NA APA DO IBIRAPUITÃ. RÉGIS MAXIMILIANO ROOS DE 
CARVALHO et al.  
 
2011: APA do Ibirapuitã orienta prefeituras da região a regularizar .... Esta medida visa tornar o percurso de produtores rurais, moradores e 
turistas mais seguro e paisagisticamente harmonioso, além de proteger ... 
 
 2011: APA do Ibirapuitã: Revisão Cod Florestal e Tragédias Anunciadas/... 
 
PAMPA SEM FRONTEIRAS - Fotos Flora da APA do Ibirapuitã - Brasil - ; Fauna da APA do Ibirapuitã - Brasil ... 
  
Mapas Por Satélite de Ibirapuita RS Imagem de Satélite, Foto de ...Mapas Por Satélite Ibirapuita, Confira as Imagens de satélite de Ibirapuita,  
 
2005: Divulgação dos Resultados da Pesquisa  Qualidade da pastagem nativa obtida por diferentes métodos de amostragem e em diferentes 
solos na APA do Ibirapuitã, Brasil.  
2006: Ciência Rural - Nutritional parameters of natural pasture in ... de VCP Silveira  
 
 [PDF] Aspectos sócio-bio-econômicos dos sistemas de produção dos ...  
  
Autorizações Emitidas - APA do Ibirapuitã Site do Conselho da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã (APA do Ibirapuitã) 
 
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí Nesse local, uma parceria da APA do Ibirapuitã e da Fundação Maronna 
promoveu houve um mini dia de campo, com a presença de alunos das escolas rurais do ... www.comiteibicui.com.br/prog_projetos.htm  

http://www.sober.org.br/palestra/13/808.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3Gx9WdifJDAJ:www.sober.org.br/palestra/13/808.pdf+apa+de+ibirapuit%C3%A3&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESggcRgIGhCDYgNSM0TlZbxNki7veCX8JTtCo_XVuwqzBj2_7ZgjqotxYVXAPqF6jq62bhzpZU9077bCgY9RrQ6c2owGXhaUItPX-vraT0V0VwEFRJ5caTVuHu-B24XrjoZPzKLg&sig=AHIEtbRz969alH6mRqCz5rh2A-qdPxbn1Q
http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&lr=&q=related:gka6KpS3TNAJ:scholar.google.com/&um=1&ie=UTF-8&ei=tCVATb62I4bGgAf-yZyJAw&sa=X&oi=science_links&ct=sl-related&resnum=5&ved=0CDwQzwIwBA
http://wp.clicrbs.com.br/livramento/2011/02/03/apa-do-ibirapuita-orienta-prefeituras-da-regiao-a-regularizar-situacao-das-estradas/
http://apadoibirapuita.blogspot.com/2011/01/revisao-cod-florestal-e-tragedias.html
http://pampasemfronteiras.com/service5.aspx
http://mapas.acharei.com.br/satelite/brasil/estado/rs/cidade/ibirapuita/69868/mapa-de-ibirapuita.html
http://www.fundacaomaronna.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=55
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0103-84782006000600036&script=sci_arttext
http://www.ufsm.br/extrural/vicentepp/P%F4ster/JAI_K%E1tia.pdf
http://sites.google.com/site/apadoibirapuita/licenciamento/autorizacoes-emitidas
http://www.comiteibicui.com.br/prog_projetos.htm


 
 

 
22.Petrópolis 
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Sim 

 
Sim 

 
―A inauguração da sede própria da APA de Petrópolis (RJ), [...] em Itaipava (Estrada União Indústria, 9722), trouxe a marca do pioneirismo e 
da parceria com a comunidade que caracteriza a criação da APA,...  
 
Área cartográfica, calculada com uso do software GPS Trackmaker PRO 4.0 ...sma.petropolis.rj.gov.br/sma/modules/.../files_47fbca9a180be.p 
 
2003:  Projeto de reflorestamento na APA de Petrópolis tem recursos garantidos no orçamento da União.. A APA de Petrópolis e a Unifampe - 
União das Associações de Moradores de Petrópolis encaminharam à Prefeitura esta semana projeto de reflorestamento que cobre um total de 
35 hectares em 18 comunidades situadas em áreas de risco na região da APA e será beneficiado com recursos de R$ 150 mil alocados no 
Orçamento da União deste ano.  
 
2005:  ... estudo tem como objetivo a preservacao de remanescentes da mata atlantica da regiao.  
 
 2005: Ibama intensifica atuação para conter construções irregulares em Petrópolis  Com o apoio da superintendência do Ibama, a APA –  
Petrópolis vem intensificando as ações de combate a construções irregulares na cidade. Em pouco mais de um mês, fiscais do Ibama 
embargaram a construção de um aterro em Nogueira, as obras do Terminal de Transbordo do Quitandinha, autuaram o responsável pela 
construção de uma mansão em área de Preservação Permanente,. [...]  Estudos da APA mostram que o número de invasões crescem na 
cidade. Segundo a APA, atualmente existem mais de 30 invasões na cidade em Área de Preservação Permanente, sendo os locais mais 
críticos no Independência, Meio da Serra e Vila União, na Serra Velha da Estrela. [...]  o embargo da construção do Terminal de Transbordo 
do Quitandinha, que gerou uma multa de R$ 500 mil à Prefeitura e um segundo auto de infração com multa de R$ 1,5 milhão pela 
desobediência ao embargo, uma vez que seis dias depois as obras não haviam sido paralisadas. ...‖ 
 
2000  Um abraço em favor do Meio Ambiente   Grupo de ambientalistas promoveram um abraço simbólico à Área de Proteção Ambiental de 
Petrópolis (APA), para protestar contra os empreendimentos imobiliários que estão surgindo na região de Itaipava. 
 
2004: APA Petrópolis promove curso de capacitação em Gestão Ambiental ― O curso de capacitação para 40 representantes de organizações 
não-governamentais e de órgãos públicos que integram o Conselho Gestor da APA ...‖ 
 
2005:‖ ILEGAL. E DAÍ? Favelas avançam pela floresta em Petrópolis [...] Destruição de reservas de Mata Atlântica é tanta que o bairro 
Independência tem uma cachoeira de esgoto  [...] Uma das principais áreas remanescentes de Mata Atlântica no estado está sendo 
ameaçada pelo crescimento de favelas..[...] Casas de classe média ocupam margens de rio. 
 
2005: ―Centro destinado à educação ambiental em Petrópolis está em ruínas O que deveria ser um exemplo de preservação do meio 
ambiente se transformou em desperdício de dinheiro público e desrespeito à natureza. O terreno de 20 mil metros quadrados virou pasto para 
cavalos e depósito de entulho. O Centro Interativo da Mata Atlântica (Cima) está abandonado e o prédio foi saqueado. Janelas, portas, pias e 
até computadores desapareceram. A estufa para produção de plantas não existe mais. ..‖ 
 
2006: Projeto Parque Orla do Piabanha (POP) prevê parque arborizado com espécimes da flora petropolitana, ginásio esportivo, centro de 
convenções, bromeliário e mercado de flores na margem esquerda do Piabanha.  [...]  Associação de Moradores e Amigos de Santa Mônica e 
do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, entidades envolvidas na criação do inédito Parque Orla do Piabanha. 



 
 

 
2008:MPF recomenda  ―à concessionária AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A que não efetue novas ligações de energia elétrica, exceto 
cortes e religações das já existentes em áreas de preservação permanente, definidas nos artigos 2º e 3º do Código Florestal, ...‖ 
 
2008: Mosaico Central Fluminense de UCs define prioridades [...]  Turismo sustentável, criação de um Escritório Técnico e de um Plano de 
Comunicação, Educação Ambiental e Regulamentação Fundiária são demandas importantes para a preservação da Mata Atlântica na região 
central do Estado do Rio de Janeiro. 
 
2009 Ocupações irregulares crescem nas encostas    
    
2010:  Ibama consegue fechar mineradora em Petrópolis  
 
2010: ―A tendência é que as Unidades de Conservação sejam cada vez mais depredadas‖, diz pesquisador   
 
2010: Prefeitura de Petrópolis diz que não há risco em comunidade erguida ao redor de lixão.... (IEF) e dirigiu a Área de Proteção Ambiental 
(APA) de Petrópolis, ... 
 
2010: ―Mesmo reflorestado, antigo lixão ameaça desmoronar sobre comunidade e rodovia em Petrópolis. [...] Em caso de deslizamento, o 
entulho não atingiria somente a estrada. Dezenas de casas da região, erguidas junto ao aterro, também seriam soterradas.[...]. Em 2000, por 
exemplo, uma casa da comunidade foi atingida pelo lixo e desabou. Na época, também houve queda de barreira na rodovia‖. 
 
2011: ―No Vale do Cuiabá, em Itaipava, uma das áreas mais atingidas pela chuva em Petrópolis, na Região Serrana, o trabalho de limpeza 
das casas não para, com moradores ainda tentando recuperar ...‖   
 
2011: Petrópolis: chuvas causam R$ 1,6 mi em prejuízos ao turismo Terra Notícias  Chega 173 mil o número de vítimas da chuva aptas a 
sacar FGTS no Rio[...] O soterramento de uma casa na localidade Vale do Cuiabá matou 12 pessoas de uma mesma família. ... que atingiram 
áreas isoladas, como Vale do Cuiabá, Benfica e Boa Esperança, que ficam entre 10 km e 15 km do centro comercial de Itaipava e longe dos 
pontos turísticos e prédios tombados do Centro Histórico de Petrópolis, atingiram a economia do município com as desistências. Tragédia no 
RJ vai para a segunda semana com ações de reconstrução e busca por desaparecidos  
 
2011:‖Áreas da região serrana do Rio podem virar unidades de proteção ambiental. A configuração geográfica e os cursos dos rios que foram 
alterados pelas fortes chuvas e avalanches de terra que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro, no último dia 12, devem ser 
transformados em unidades de proteção, como parques fluviais. A primeira etapa do projeto já foi iniciada com o mapeamento por satélite e 
por terra das áreas atingidas. Os municípios mais castigados foram os de Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, São José do vale do Rio 
Preto e Sumidouro. O estudo está sendo elaborado pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente). De acordo com a presidente do órgão, 
Marilene Ramos, o vale do Cuiabá, por exemplo, antes ocupado por condomínios de luxo, deve se transformar em unidade de conservação. 
O vale do Cuiabá foi uma das áreas mais devastadas pelo rio Santo Antônio, que passava nos fundos dos terrenos das construções de luxo 
na região.  
 
2011: Por segurança, áreas de risco não religam energia na região serrana 

http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4907758-EI17544,00-Petropolis+chuvas+causam+R+mi+em+prejuizos+ao+turismo.html
http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2011/1/chega_173_mil_o_numero_de_vitimas_da_chuva_aptas_a_sacar_fgts_no_rio_139655.html
http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2011/1/chega_173_mil_o_numero_de_vitimas_da_chuva_aptas_a_sacar_fgts_no_rio_139655.html
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2011/01/24/tragedia-no-rj-vai-para-a-segunda-semana-com-acoes-de-reconstrucao-e-busca-por-desaparecidos.jhtm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2011/01/24/tragedia-no-rj-vai-para-a-segunda-semana-com-acoes-de-reconstrucao-e-busca-por-desaparecidos.jhtm


 
 

 
2011:  Das áreas administradas pelo ICMBio, a mais afetada foi a Área de Proteção Ambiental (APA) de Petrópolis, que abrange a região de 
Itaipava ... 
 
2011: perda para a biodiversidade local foi expressiva.  
 
A PARCERIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL COM A APA PETRÓPOLIS  NA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAISAGENS 
PROTEGIDAS  . Denise Tarin (*) et al. 
 
2006: Suscetibilidade Movimentos Massa APA Petropolis: Dissertação  de mestrado.  UFV, em Geotecnia Ambiental.  
 
2005: ALESSANDRA CARREIRO BAPTISTA. ANÁLISE DA PAISAGEM E IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS SUSCETÍVEIS A MOVIMENTOS DE 
MASSA NAAPA PETRÓPOLIS RJ: SUBSÍDIO AO PLANEJAMENTO URBANO. VIÇOSA MINAS GERAIS 
 
ELABORAÇÃO DO MAPA DE DANOS AMBIENTAIS DA APA –PETRÓPOLIS,VOLTADO À PREVISÃO DE MOVIMENTOS DE MASSA -
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO – BRASIL. 
 
[PDF] ANÁLISE MICROCLIMÁTICA INTER E INTRA FRAGMENTOS FLORESTAIS nA APA .../rodrigosadearaujo et al.  
 
Neder, M. ―A operacionalização do Conselho Gestor (CG) da Área de Proteção Ambiental (APA) de Petrópolis, formado por representantes  
de órgãos[...] . O volume de projetos desenvolvidos pela APA Petrópolis demonstra a eficácia deste instrumento de gerenciamento 
participativo...‖ 
 
Aporte de poluentes atmosféricos na APA de Petrópolis: uso de ... Aporte de poluentes atmosféricos na APA de Petrópolis: uso de modelagem 
atmosférica para explicar resultados experimentais - Isabela Gomes Perry - [cp] ... 
 
2007.[PDF]  Características Geográficas e Geomorfológicas da APA, Petrópolis ...Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização 
rápida de AJT Guerra 
 
Valoração Ambiental: Serviços Públicos (Rede Elétrica e Comunicação) em Unidade de Conservação – APA-Petrópolis Souza, Roberto H.S. 
et al.  
 
2008: ― Avaliando a consolidação da gestão participativa na APA Petrópolis/RJ a partir das propostas do conselho de gestão. Departamento 
de Ciências Ambientais/UFRRJ - Julia Turques de Andrade et al.  
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Sim 
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1997: INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 1, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997 : normas de ocupação e uso do  solo 
 
2009:  Lei que altera uso do solo da Carste de Lagoa Santa é sancionada A lei que altera as regras do uso do solo da Área de Proteção 
Especial (APE) Carste Lagoa Santa foi sancionada pelo governador Aécio Neves em ato publicado no Minas Gerais/Diário do Executivo deste 

http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2011/1/chuvas_na_regiao_serrana_causaram_perda_expressiva_para_a_biodiversidade_local_139587.html
http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2011/1/chuvas_na_regiao_serrana_causaram_perda_expressiva_para_a_biodiversidade_local_139587.html
http://www.anpg.org.br/~anpg/userfiles/file/Trabalhos%20Anais%20Sal%C3%A3o/rodrigosadearaujoefelipedasilvaalvesefelipesoterdemarizemirandaef.pdf
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/66902/aporte-de-poluentes-atmosfericos-na-apa-de-petropolis-uso-de-modelagem-atmosferica-para-explicar-resultados-experimentais.html
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/66902/aporte-de-poluentes-atmosfericos-na-apa-de-petropolis-uso-de-modelagem-atmosferica-para-explicar-resultados-experimentais.html
http://www.ugb.org.br/home/artigos/RBG_8_1/6_RBG_F.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Co5aSksz24UJ:www.ugb.org.br/home/artigos/RBG_8_1/6_RBG_F.pdf+apa+de+petr%C3%B3polis&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESizmFZS8UTsxcB2B7UG-aDV1AxFb-9Hv2EH84j2e-hcvNdScj2m7PUG9lORI0ReI3iNs27S-rGjmARUyw7QNkhu4OaDvRBzHMN0H84Vzvb4dfDH4_Xd2IZBmqhxIbIN9tBlDIcB&sig=AHIEtbTASxFp3hgNlN01HydgYCQK7k5VJQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Co5aSksz24UJ:www.ugb.org.br/home/artigos/RBG_8_1/6_RBG_F.pdf+apa+de+petr%C3%B3polis&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESizmFZS8UTsxcB2B7UG-aDV1AxFb-9Hv2EH84j2e-hcvNdScj2m7PUG9lORI0ReI3iNs27S-rGjmARUyw7QNkhu4OaDvRBzHMN0H84Vzvb4dfDH4_Xd2IZBmqhxIbIN9tBlDIcB&sig=AHIEtbTASxFp3hgNlN01HydgYCQK7k5VJQ


 
 

 
 
 
MG 

sábado (24/1/09).[...] . A lei repassa ao órgão gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) Carste Lagoa Santa a responsabilidade de se 
manifestar sobre a exploração ou supressão de vegetação nativa no interior da área protegida....‖ 
 
Sazonalidade, riqueza e abundância de espécies de aves aquáticas associadas a uma lagoa temporária da APA Carste de Lagoa Santa, 
MG.Túlio Dornas de Oliveira  et al.  ... 
 
2010: Região Carstica de Lagoa Santa terá programa de educação ambiental Ter, 27 de Abril de 2010 17:49 [...] Paralelo a isso, a Infraero, 
por meio do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, criou o Programa de Educação Ambiental Um Novo Olhar para a Apa Carste de Lagoa 
Santa visando orientar as ações socioambientais relacionadas à conservação dos recursos naturais do Sítio Aeroportuário e seu entorno com 
a qualidade de vida das pessoas. O trabalho tem como foco a Área de Proteção Ambiental (Apa) Carste Lagoa Santa, área prioritária para 
conservação devido à sua elevada diversidade e importância geológica, histórica e biológica  Fonte: Ascom/ Sisema (MG) 
2010: ISSN 0103-8427 Caderno de Geografia, v.20, n.33, 2010 Inventário digital da APA (Área de Proteção Ambiental) Carste Lagoa Santa e  
algumas implicações . Jarbas Lima Dias Sampaio 
 
2010: Entulho ameaça riqueza arqueológica das grutas brasileiras ―Grutas como a Lapa Vermelha e matas da Área de Proteção Ambiental 
(APA) Carste, de Lagoa Santa, onde foram encontrados os mais antigos fósseis humanos do Brasil, sofrem com o despejo de lixo e entulho .  
6 [...]Ruim com a APA, pior sem ela‖, diz o ambientalista Procópio de Castro, mobilizador do Projeto Manuelzão/UFMG para a Bacia do 
Ribeirão da Mata, da qual é presidente do comitê, e da APA Carste, onde é conselheiro. ―A APA Carste só tem plano de manejo e não 
ferramentas legais para protegê-la. O modelo de gestão não é crível, por isso ela não decola‖... 
 
 2010: Região Carstica de Lagoa Santa terá programa de educação ambiental [...] A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad) e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) lançaram [...] a cartilha Região 
Cárstica de Lagoa Santa e o programa de Educação Ambiental Um Novo Olhar para a Apa Carste de Lagoa Santa. A parceria tem como 
objetivo a preservação e conservação das riquezas e particularidades arqueológicas da região que abriga um dos mais importantes sítios da 
Antropologia mundial. O trabalho será desenvolvido junto aos colaboradores da Infraero, escolas e comunidades do entorno. ― [...].  José de 
Castro Procópio. Presidente do Subcomitê do Ribeirão da Mata e Mobilizador do Projeto Manuelzão/UFMG. Conselheiro da APA Carste de 
Lagoa Santa 
 
1998. Zoneamento Ambiental APA Carste de Lagoa Santa; CPRM 
 
2010 Inventário digital da APA (Área de Proteção Ambiental) Carste Lagoa Santa e  algumas implicações . Jarbas Lima Dias Sampaio  
 
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/108671/efetividade-socio-ambiental-da-apa-carste-de-lagoa-santa-mg-uma-avaliacao-a-partir-de-
suas-ferramentas-de-planejamento-e-gestao.html [Luciana de Resende Diss.mestrado] 
 
http://www.redespeleo.org.br/admin/arquivos/39629637_conexao_54.pdf: Lixão de Matozinhos pode ameaçar a APA Carste de Lagoa Santa 
 
Carste de Lagoa Santa, MG Berço da paleontologia e da espeleologia brasileira; SCHOBBENHAUS, C. et al. 
 
(2006)DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ENTRONO DALAGOA DO SUMIDOURO, APA CARSTE DE LAGOASANTA, MINAS 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=ebaH&source=tbx-250&lng=pt-BR&s=orkut&url=http%3A%2F%2Fwww.ebah.com.br%2Fzoneamento-ambiental-apa-carste-de-lagoa-santa-pdf-a24151.html&title=Zoneamento%20Ambiental%20APA%20Carste%20de%20Lagoa%20Santa&ate=AT-ebaH/-/-/4d3db40084b6d6a5/1&CXNID=2000001.5215456080540439074NXC&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2Furl%3Fsa%3Dt%26source%3Dweb%26cd%3D12%26ved%3D0CFUQFjAL%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ebah.com.br%252Fzoneamento-ambiental-apa-carste-de-lagoa-santa-pdf-a24151.html%26rct%3Dj%26q%3Dapa%2520CARSTE%2520LAGOA%2520SANTA%26ei%3DtrI9TdacF8TpgAeij7CICQ%26usg%3DAFQjCNHlLhc21WjZljqD7-qpReNkicjGuQ%26sig2%3DCNOLmzcESzIaUFUUfDCS9w&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=ebaH&source=tbx-250&lng=pt-BR&s=orkut&url=http%3A%2F%2Fwww.ebah.com.br%2Fzoneamento-ambiental-apa-carste-de-lagoa-santa-pdf-a24151.html&title=Zoneamento%20Ambiental%20APA%20Carste%20de%20Lagoa%20Santa&ate=AT-ebaH/-/-/4d3db40084b6d6a5/1&CXNID=2000001.5215456080540439074NXC&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2Furl%3Fsa%3Dt%26source%3Dweb%26cd%3D12%26ved%3D0CFUQFjAL%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ebah.com.br%252Fzoneamento-ambiental-apa-carste-de-lagoa-santa-pdf-a24151.html%26rct%3Dj%26q%3Dapa%2520CARSTE%2520LAGOA%2520SANTA%26ei%3DtrI9TdacF8TpgAeij7CICQ%26usg%3DAFQjCNHlLhc21WjZljqD7-qpReNkicjGuQ%26sig2%3DCNOLmzcESzIaUFUUfDCS9w&tt=0
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/108671/efetividade-socio-ambiental-da-apa-carste-de-lagoa-santa-mg-uma-avaliacao-a-partir-de-suas-ferramentas-de-planejamento-e-gestao.html
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/108671/efetividade-socio-ambiental-da-apa-carste-de-lagoa-santa-mg-uma-avaliacao-a-partir-de-suas-ferramentas-de-planejamento-e-gestao.html
http://www.redespeleo.org.br/admin/arquivos/39629637_conexao_54.pdf


 
 

GERAIS Luiz Eduardo Panisset Travassos et al. 
 
Aplicabilidade-nas-misturas-asfalticas-de-residuos-provenientes-da-exploracao-calcaria-na-APA-Carste-de-Lagoa-Santa 
 

 
24.Igarapé 
Gelado 

 
CR4-

Belém 
 
 
PA 

 
Não 

 
Não 

 
2009: ―APA do Igarapé Gelado cria conselho consultivo (14/05/2009):  Área de Proteção Ambiental (APA) do Igarapé Gelado, no Pará, acaba 
de criar o conselho consultivo. [...] Além disso, em 2008 a APA concluiu o Projeto de Alternativa ao Desmatamento e às Queimadas que 
oferece às famílias de agricultores residentes na unidade noções de educação ambiental, incentivando a produção de sistemas agro-
florestais, mecanização agrícola para produção da roça sem desmate e queima...‖ 
 
2009: APA do Igarapé Gelado destaca a importância da apicultura ― (APA) do Igarapé Gelado, no Estado do Pará, comemorou, na sexta-feira 
(22), o Dia do Apicultor/meliponicultor, com uma amostra dos produtos: doces e bolos que podem ser fabricados com o mel.[...]  
 [...]A Estação Conhecimento da Apa do Gelado, primeira estação rural, foi inaugurada no dia 2 de setembro. Localizada em Parauapebas 
(Pará), a estação foi construída em um núcleo rural onde moram cerca de 120 famílias de agricultores. Para disseminar técnicas de produção 
agropecuária, está sendo montada uma escola técnica agrícola onde serão ensinadas formas de manejo da pecuária leiteira, da avicultura, da 
apicultura e da produção de hortifrutigranjeiro. O maior diferencial desta Estação Conhecimento é o apoio à atividade dos produtores. Para 
isso, estão sendo criados Centros Comunitários de Apoio à Produção onde as famílias serão organizadas em grupos de trabalho. O objetivo 
dos Centros é facilitar a assistência técnica aos pequenos produtores e a entrega da produção, melhorando todo o processo. 
Como a Estação Conhecimento de Tucumã, também na Estação Conhecimento da APA serão ofertados cursos de educação 
profissionalizante, como de carpintaria, trabalhos relacionados à construção civil além de atividades esportivas e culturais 
 
2006: ― O Ferro e a ―Canga‖: Disputas e Parcerias na Conservação e Exploração Mineral em Carajás Maria José da Silva Aquino. Depto. de 
Sociologia e Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFPA [...] 
 
2010:[...] Estação Conhecimento  ― foi construída com recursos da Fundação Vale e é fruto de uma parceria que envolve a Associação de 
Produtores da APA do Igarapé-Gelado (APROAPA), Associação das Mulheres Camponesas Filhas da Terra, ICMBio, mineradora Vale e 
Prefeitura Municipal de Parauapebas. [...] Uma Organização da Sociedade Civil de interesse Público (Oscip) foi criada para administrar a 
Estação e envolver as instituições parceiras em torno de um mesmo objetivo que é a gestão participativa e inclusiva dessa grande escola 
rumo a sustentabilidade da APA e região.[...]. A produção dos agricultores que fazem parte do projeto deverá ser absorvida no mercado local, 
na merenda escolar e nos restaurantes da Vale que dão suporte as atividades de lavra mineral no Complexo Carajás instalado no interior das 
Florestas Nacionais de Carajás e Tapirapé-Aquiri e APA do Igarapé Gelado.[...] ― 
 
2009: Produtores rurais da Área de Proteção Ambiental (Apa) do Igarapé Gelado, em Parauapebas, [...]  iniciar a estruturação de pastos 
rotacionados, a partir de uma nova tecnologia que permitirá o aperfeiçoamento do processo de criação de gado leiteiro na comunidade rural.  
A iniciativa conta com parceria da Vale, Fundação Vale, Prefeitura de Parauapebas, Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMbio), Associação dos Produtores Rurais da Apa do Igarapé Gelado (Aproapa) e da Associação das Mulheres Camponesas 
Filhas da Terra. Com a presença do superintendente da área de inclusão social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Ricardo Ramos, a entrega dos kits marca uma fase importante na vida dos produtores: a instalação do pasto rotacionado, um 
sistema de criação de gado diferenciado que possibilitará o aumento da produção leiteira 
 

http://www.webartigos.com/articles/31002/1/Aplicabilidade-nas-misturas-asfalticas-de-residuos-provenientes-da-exploracao-calcaria-na-APA-Carste-de-Lagoa-Santa/pagina1.html


 
 

[PDF]  Contaminação por mercúrio em peixes na área de Proteção Ambiental ... AMAZÔNIA. Contaminação por mercúrio em peixes na área 
de Proteção. Ambiental (APA) do Igarapé. Gelado-Parauapebas-PA. Msc. Bruno de Cássio Veloso de Barros. ...  
 
Biodiversidade: é para comer, vestir ou para passar no cabelo? : ... - Resultado da Pesquisa de livros do Google Nurit Bensusan 
 
2010: Em visita a Carajás, conversamos com quem chegou ali na aventura da busca do próprio pedaço de chão e fez da Amazônia o seu bem 
mais precioso [...] Quase 30 anos se passaram e as coisas parecem bem diferentes. O matão mudou de nome, agora é ―Área de Proteção 
Ambiental do Igarapé Gelado‖, e Francisco virou ―Seu Chiquinho da APA.. 
 
2007: Seminário Pará-Itália.  TAVOLO ABRUZZO APA do Igarapé-Gelado. – 
 
[PDF]  CRIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS, USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS NATURAIS ...  de S NASUTI 
 
2010:  ―A proteção da floresta amazônica: políticas de ... ―de Nelli A De Mello  et al.  
 
IDESPA - Histórico Termo de Cooperação Técnica com a Associação dos Produtores Rurais da Área de Proteção Ambiental do Igarapé 
Gelado – APROAPA, dentro da Flona de Carajás ...  
 
PDF]  O USO DA QUIMIOMETRIA NA AVALIAÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS EM PEIXES ... de B BARROS - Artigos relacionados 
 
[PDF]  MONITORAMENTO DE PRAGAS DE PASTAGENS EM PROPRIEDADES RURAIS NA ... Valeria Rodrigues de Azevedo  
 
2010: ―Criação de áreas protegidas, uso sustentável ...’ de A Greissing – 
 
2010: ―... os únicos dois cantinhos de castanheiras centenárias restantes na Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado, receberam 
autorização ...‖ 
 
2009: Prefeito de Parauapebas se encontra com presidente de Moçambique A intenção de Armando Guebuza é construir projeto similar ao da 
Apa em Moçambique. ...muito importante para a comunidade rural da Apa do Igarapé Gelado, ...  
 
2010: Monitoramento-cupins-pastagens-cultivadas-com-Brachiaria-brizantha-Marandu-pequenas-propriedades-mu.. 
 
2010:  Avaliação ambiental da APA do Igarapé Gelado – Serra dos Carajás: influência da toxidade de metais em diferentes espécies de 
peixe ... 
 

 
25.Planalto 
Central 

 
CR11- 

Lagoa 
Santa 
 

 
Sim 

 
Não 

 
2005 ... O Conselho Consultivo da APA do Planalto Central e a Gerência Executiva do IBAMA no Distrito Federal promovem o 1º Seminário 
sobre a APA do .... 
 
2008 ...  A Câmara analisa o Projeto de Lei 1626/07 [...]  que transfere para os governos do Distrito ...  

http://www.ufpa.br/quimicanalitica/palestra4.pdf
http://books.google.com.br/books?id=JqGcwTEafN0C&pg=RA3-PA13&lpg=RA3-PA13&dq=apa+do+igarap%C3%A9+gelado&source=bl&ots=PghLi4vi0F&sig=ptbnx57LLGicUcMJ_WvcHwiPKH0&hl=pt-BR&ei=xH5uTfjpEoHdgQe0yqgm&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEMQ6AEwBjgU
http://www.google.com.br/search?start=20&hl=pt-BR&sa=N&biw=1366&bih=667&q=inauthor:%22Nurit+Bensusan%22&ei=xH5uTfjpEoHdgQe0yqgm&ved=0CEQQ9Ag4FA
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=100&ved=0CFgQFjAJOFo&url=http%3A%2F%2Fwww.progetto100citta.it%2Fdocumenti%2FSeminario_Amazonia_Italia_250107Belem%2FTavolo_Abruzzo%2FTavolo_Abruzzo_port.doc&rct=j&q=apa%20do%20igarap%C3%A9%20gelado&ei=O4xuTfPvBJOcgQe43Yw4&usg=AFQjCNHgjzl3CYIB2QOANgvFVnKNB1RKpw&sig2=YQBZQUy4OZXnW48VbKFUKQ
http://www.alasru.org/cdalasru2010/1%20trabalhos%20completos/GT-4/1SET/GT4%20St%C3%A9phanie%20NASUTI.pdf
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/45/70/07/PDF/Anpege_Duramaz_Neli_e_Veronique_final.pdf
http://www.idespa.org.br/page_1220296622687.html
http://www.sovergs.com.br/conbravet2008/anais/cd/resumos/R0051-1.pdf
http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&lr=&q=related:NvScT5EfSIkJ:scholar.google.com/&um=1&ie=UTF-8&ei=goduTdClCMv2gAfb__RE&sa=X&oi=science_links&ct=sl-related&resnum=2&ved=0CCQQzwIwATgo
http://www.portal.ufra.edu.br/attachments/506_01_Valeria_Rodrigues_de_Azevedo.pdf
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/73/03/PDF/Nasuti_Greissing_Marchand_Pernambuco_ALARSU.pdf
http://www.carajasojornal.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1382:prefeito-de-parauapebas-se-encontra-com-presidente-de-mocambique&catid=41:cidade&Itemid=13
http://www.carajasojornal.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1382:prefeito-de-parauapebas-se-encontra-com-presidente-de-mocambique&catid=41:cidade&Itemid=13


 
 

 
GO/ DF 

 
2009: Comissão transfere APA do Planalto Central para gestão do DF e GO 3 set. 2009 ... A gestão da APA do Planalto Central está sob 
controle do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)...  
 
2009: Comissão transfere APA do Planalto Central para gestão do DF e GO 3 set. 2009 ... A gestão da APA do Planalto Central está sob 
controle do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). ... 
 
2010: ... A realização do Plano de Manejo da APA do Planalto Central ocorre ao mesmo tempo da ...  
 
2011:: A APA do Planalto Central quer ouvir você - Reuniões abertas - APA Planalto Central: Está em andamento a elaboração de um Plano 
de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, que compreende 65% do Distrito Federal e 35% de Goiás. O documento 
tem como objetivo ordenar a ocupação e as atividades econômicas nestes locais, com atenção na preservação ambiental.  O conselheiro 
federal pelo Distrito Federal no plenário do Confea, engenheiro agrônomo Kleber Santos, que também é o representante do Federal 
no Conselho Consultivo da APA do Planalto Central, convida todos os profissionais para conhecer e opinar sobre o referido processo de 
gestão.  
 

 
26.Delta do 
Parnaíba 

 
CR5-

Parnaíba 
 
 
 
MA/ PI/ CE 

 
Sim 

 
Não 

 
A Área de Proteção Ambiental(APA) Delta do Parnaíba, no Piauí, vai ganhar o seu Plano de Manejo. Os estudos para a elaboração do plano 
estão sendo feitos pelas equipes do Instituto Chico Mendes com recursos da Secretaria de Turismo do Piauí, que atua como parceira 
no projeto.  A APA Delta do Parnaíba integra a chamada Rota das Emoções juntamente com os parques nacionais de Jericoacoara, no Ceará, 
e Lençóis Maranhenses, no Maranhão. Esse roteiro turístico é vendido internacionalmente pela Embratur.  
 
2009:Projeto de Campo Eólico no Pontal das Almas Tem Desaprovação do COMDEMA de Barroquinha. .A área requerida é uma UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO PERMANENTE FEDERAL - APA DO DELTA DO PARNAÍBA, um dos mais frágeis ecosistemas e dos mais importantes 
pela rica fauna marinha cujo ecossistema é de vital importância para o "equilíbrio ambiental". 
  
2010: Proposta de criação de uma RVS ... 
 
2010: Litoral do Piauí é contemplado com recursos para a pesquisa com tartarugas marinhas na Região da APA do Delta do rio Parnaíba.   

2011:‖ Técnicos do Ibama, Ministério do Turismo, Secretaria de Turismo do Piauí (Setur), Área de Proteção Ambiental (APA) do Delta, 
Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e Proteção e Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídrios (Semar) discutiram, nessa 
terça-feira (27), o Termo de Referência do Plano de Manejo da APA do Delta do Parnaíba. O Plano de Manejo da APA Delta é um convênio 
entre o Ministério do Turismo e o Ibama, em que ficaram assegurados recursos financeiros onde uma empresa e uma consultoria foram 
contratadas para formular o Plano, junto com as entidades....‖  

―Área de Proteção Ambiental, APA, do Delta do Parnaíba — Ações de urbanização da Praia Pedra do Sal; implantação de centrais de 
informações e sinalização turísticas; pavimentação asfáltica; construção de barracas na orla da Praia da Pedra do Sal; elaboração do plano 
diretor de resíduos sólidos dos municípios do litoral piauiense; elaboração do Plano de Manejo da APA do Delta do Parnaíba; revitalização da 
Lagoa do Portinho; implantação do terminal turístico e da Praça dos Pescadores de Barra Grande, em Cajueiro da Praia; construção do 
terminal rodoviário e pavimentação da Avenida Tancredo Neves, urbanização da orla das praias de Mangue Seco e de Maramar, em Luiz 

http://www2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materias.html?pk=139554
http://www2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materias.html?pk=139554
http://www.creadf.org.br/portal_crea/publicacao/engine.wsp?tmp.area=271&tmp.texto=1423
http://www.cabecadecuia.com/noticias/58232/icmbio-vai-ordenar-turismo-na-rota-das-emocoes.html


 
 

Correia; requalificação urbanística e paisagística da Beira-Rio, no Igaraçu; e urbanização do Porto dos Tatus, em Ilha Grande. A declaração 
de Barretto soa como uma chamada aos Estados para que olhem suas belezas naturais e invistam para que a Copa do Mundo em 2014 vá 
além do futebol e, por meio do turismo, traga riquezas e consolide a Rota das Emoções — Jeri-Delta-Lençóis como um roteiro internacional. ― 
 
―Níveis taxonômicos de gestão ambiental : um estudo de caso dos equipamentos hoteleiros estabelecidos na APA Delta do Parnaíba... ― 
  

 
27.Morro da 
Pedreira 

 
CR-11-

Lagoa 
Santa 
 
 
 
 
MG 

 
Sim 

 
Não 

 
2009: OCUPAÇÂO ¸  E TENTATIVAS DE CONTROLE DA BRAQUIARIA (UROCHLOA DECUMBENS) NA ‖RODOVIA ECOLÕGICA‖, 
TRECHO DA MG - 010 QUE ATRAVESSA OS CAMPOS RUPESTRES DA APA MORRO DA PEDREIRA,   

2010: Projeto quer dobrar a área da Serra do CipóICMBio debate proposta para aumentar área de parque nacional, a ser estendido a mais 
três municípios. Objetivo é proteger riqueza ambiental ameaçada por esgoto e loteamentos. 

2010: Liminar paralisa obras em área de proteção ambiental na APA Morro da Pedreira, MG‖ O proprietário do imóvel destruiu mais de 350 

m2 de vegetação natural de área localizada na APA Morro da Pedreira. O Ministério Público Federal em Minas Gerais (MPF/MG) conseguiu 

liminar na Ação Civil Pública nº 2009.38.00.010440-0 ajuizada em abril do ano passado contra o proprietário de um imóvel cuja construção 

resultou em graves danos ambientais. Informe do Ministério Público Federal em Minas Gerais,  

2010:‖ Loteamentos irregulares e esgotos são as grandes ameaças à Serra do Cipó. Para Collet, falta diálogo entre municípios, estado e 
União para coibir as irregularidades. "A legislação é muito boa e clara, basta ser cumprida", ressalta. Para a liberação de novos 
empreendimentos, o primeiro ponto a ser observado é se há reserva legal (20% de mata preservada) averbada no cartório de registro de 
imóveis e se o vendedor é realmente o dono do terreno, pois ele pode ser um posseiro ou ter área em comum. O segundo é apresentar, no 
projeto, a área verde que, normalmente, é destinada pela prefeitura para fins sociais: espaço de escola, praça, ruas e centro de saúde, entre 
outros.  
 

―O IBAMA em parceria com o UNICENTRO Newton Paiva , desenvolve o Projeto de Educação Ambiental e Ordenamento do Espaço Turístico 
no PARNA Serra do Cipó e APA Morro da Pedreira. O objetivo é atuar junto aos visitantes e a comunidade local, com atividades educativas 
como as de capacitação e resgate cultural. A Unidade de Paraopeba vem sendo alvo de graves conflitos sócio-ambientais como: a extração 
ilegal do minhocuçu e a extração desordenada da pedra ardósia. ―... 

―A competência estadual para o licenciamento ambiental As notícias que se tem são de que inúmeros municípios brasileiros estão se 
organizando, ou seja, nos mesmos as pessoas estão cada vez mais providenciando a regularização e o licenciamento de suas atividades. 
Essa providência é ótima, e inclusive deveria ser incentivada e facilitada indistintamente pelos poderes públicos municipal, estadual e federal. 
Ao invés de embargos, multas e pressão, campanhas educativas e agentes públicos disponíveis para informar corretamente seriam iniciativas 
bem-vindas. Melhor ainda seria se esses agentes saíssem com regularidade a campo para simplesmente orientar, sem falar em prazos ou 
ameaças.  Tomemos o caso da Serra do Cipó, importante província turística do estado de Minas Gerais, onde as dúvidas relativas à 
competência para licenciar existem, ainda mais quando há interesses conflitantes. ..‖ 



 
 

 [PDF] JULIANA LÚCIA COSTA SANTOS PARASITOS DE CANÍDEOS DOMÉSTICOS E ...  

POPULAÇÃO, TURISMO E URBANIZAÇÃO: CONFLITOS DE USO E GESTÃO AMBIENTAL  Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Ver 
em HTML  e logo a seguir a APA Morro da Pedreira, sendo então a única unidade de .... e por estar dentro da APA Morro da Pedreira. No 
entanto as determinações do pro ... 2003 www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/.../126 - Similares  

2008: Gradientes de solo e vegetação nas partes elevadas da Serra do ...  da Serra do Cipó (Parna-Cipó) e APA Morro da Pedreira. ...  

2010: MPF celebra inédito acordo de reciprocidade com o ICMBio [...] A partir de agora, os dois órgãos irão atuar em conjunto na execução e 
no planejamento de ações que visem à conservação e recuperação da diversidade biológica e paisagística, bem como ao desenvolvimento 
sustentável no âmbito de atuação da Procuradoria da República em Minas Gerais (PRMG). Nessa região, estão inseridas as Unidades de 
Conservação Federais APA Carste de Lagoa Santa, aAPA Morro da Pedreira e o Parque Nacional da Serra do Cipó. A Coordenação Regional 
do ICMBio (CR-11) tem a função primordial de apoiar e viabilizar a gestãodas 25 unidades de conservação federais atualmente existentes no 
Estado de Minas Gerais.  

ANALISE DO PERFIL DO ESCALADOR QUE FREQUENTA O GRUPO 3 DA APA – MORRO DA PEDREIRA - SERRA DO CIPÓ (MG) ; Ana 
Cristina Magalhães Costa et al.  PUC –MG 

 

  
28.Tapajós 

 
CR3- 

Itaituba 
 
 
PA 

 
Não 

 
Não 

 
2011: Competência de Licencimento Ambiental na APA do Tapajós  ... ―Art. 3º A propriedade das terras públicas da União inseridas na APA 
do Tapajós não será transferida a particular, a qualquer título, ...  
 
 O Complexo Hidrelétrico do Tapajós [...] é um dos grandes projetos do PAC (Programa de Aceleração do ―Crescimento‖) do Governo Federal 
na Amazônia. Incluído em um programa de Governo, este projeto segue a mesma lógica proposta para a construção das hidrelétricas de 
Santo Antônio e Jirau no rio Madeira e o leilão a todo custo de Belo Monte no rio Xingu: represar os principais rios da Amazônia para atender 
ao lobby das construtoras, fornecer energia elétrica para as grandes mineradoras e garantir o ―crescimento‖ do resto do país. 
 
2010: Xingu Vivo » Luta contra usinas no Tapajós ganha site [...]  seriam atingidos o Parque Nacional do Jamanxim, a APA Tapajós e a 
Floresta Nacional do Jamanxim, com uma área de sobreposição ... 
 
Povos da bacia do Tapajós rejeitam complexo hidrelétrico ... Diversas Unidades de Conservação na região do Tapajós foram criadas no 
âmbito do Sistema... Flona do Trairão, APA Tapajós, PARNA Jamanxim, PARNA Rio Novo. ... 
www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=309834  
  
[PDF]  ― Hidrovia Tapajós – Teles Pires‖ A hidrovia do agronegócio ...  
 
2010: Ameaçados pela caça Falta de fiscalização prejudica procriação de animais nas ilhas do Rio Tapajós ―Com a seca, vár ias ilhas do Rio 
Tapajós oferecem ambiente adequado para a procriação de várias espécies de aves e quelônios. A falta de fiscalização, porém, ameaça 
espécies e leva pessoas a cuidarem pessoalmente das ilhas. O aposentado Lourival Castro vive e cuida há anos da região de Ilha dos Patos, 
uma ilha natural localizada no Rio Tapajós que necessita de preservação. Lá, por toda a extensão da praia é possível perceber as pegadas de 
quelônios e aves. O número de animais procriadores é grande, mas o cuidado está longe de ser  proporcional. Além da caça, Lourival afirma 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/SAGF-8ACKXY/1/pdf_ju.pdf
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=64&ved=0CC4QFjADODw&url=http%3A%2F%2Fwww.uff.br%2Fgeographia%2Fojs%2Findex.php%2Fgeographia%2Farticle%2Fdownload%2F129%2F126&rct=j&q=APA%20MORRO%20DA%20PEDREIRA&ei=lqw9TYTRA4n1gAeDpr3sCA&usg=AFQjCNE9A3pVXy5ErKfJJgbFTzBvgbClEw&sig2=ptBdFJ0nJn1IwPXZlDUQSg
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5S_gYU4Ao4AJ:www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/download/129/126+APA+MORRO+DA+PEDREIRA&cd=64&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5S_gYU4Ao4AJ:www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/download/129/126+APA+MORRO+DA+PEDREIRA&cd=64&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=667&q=related:www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/download/129/126+APA+MORRO+DA+PEDREIRA&tbo=1&sa=X&ei=lqw9TYTRA4n1gAeDpr3sCA&ved=0CDEQHzA_ODw
http://scienceblogs.com.br/geofagos/2008/09/gradientes-de-solo-e-vegetacao-nas-partes-elevadas-da-serra-do-cipo.php
http://www.webartigos.com/articles/57603/1/Competencia-de-Licencimento-Ambiental-na-APA-do-Tapajos/pagina1.html
http://www.xinguvivo.org.br/2010/11/26/luta-contra-usinas-no-tapajos-ganha-site/
http://www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=309834
http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/palestras/Set08PalestraTranspoquip2008Mod41.pdf


 
 

que até as árvores se tornam alvo de destruição. [...] Lourival diz que já fez muitas denúncias, mas pouca coisa foi feita. O projeto de 
transformar a Ilha dos Patos em uma APA (Área de Preservação Ambiental) tramita há três ano no Ibama‖. 
 
 

 
29.Ilhas e 
Várzeas do 
Rio Paraná 

 

CR9- 

Florianópol
is 

 

 

 

SC 

 
Sim 

 
Não 

 
2004: Pesca predatória afeta projeto de turismo ... está comprometendo pesquisa sobre migração de peixes no rio Paraná ...uma APA federal 
(Ilhas e várzeas do rio Paraná) e dezenas de ... 
 
― PRINCIPAIS PROBLEMAS DA UNIDADE • ocupações irregulares das margens de corpos d´água; • incêndios criminosos (ginseng, queima 
de pastagem, caça, etc); • diminuição dos recursos pesqueiros e consequente empobrecimento das populações tradicionais, por conta das 
alterações no rio Paraná; • regulação do nível hidrológico do rio Paraná (Usinas Hidrelétricas); • drenagem e ocupação das áreas de várzea; 
• extração ilegal de madeira; • tráfico de animais silvestres; criação de animais exóticos (búfalos); • atividade de pesca ilegal, em áreas 
protegidas (Parques); • mortandade de peixes e indícios de contaminação do rio Paraná; • contrabando e uso irregular de agrotóxicos; 
• presença de empreendimentos com alto potencial de poluição hídrica; • expansão sem planejamento da agricultura e pecuária; • 
desconhecimento da população em geral da existência da unidade; ― 

2005: ESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE DE USO DAS TERRAS COMO SUBSÍDIO PARA O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 
DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL FEDERAL DAS ILHAS E VÁRZEAS DO RIO PARANÁ. MARCOS RAFAEL NANNI et al. 

2002: Zoneamento ambiental na APA das ilhas e várzeas do rio Paraná ...... Em um processo de implantação e manejo de Área de Proteção 
Ambiental -APA, um dos principais passos é a elaboração do zoneamento ambiental, ...   

 
APAs Intermunicipais - CORIPA Desta forma, são criadas as APA´s municipais de Vila Alta, São Jorge do Patrocínio e Altônia incidindo sobre 
as ilhas e várzeas do rio Paraná e ecossistemas : Conselho da APA reúne órgãos não-governamentais e governamentais 

2007:conselho Gestor estor da APA (Área de Preservação Ambiental) de Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. O Conselho deve apontar os 
regulamentos da nova Área que engloba dez municípios somente em Mato Grosso do Sul. "Os produtores rurais estarão representados no 
Conselho, que vai discutir justamente o que pode ou não na nova APA",  

―Num trajeto de barco de 200 km ao longo do Rio Paraná desde a barragem de Porto Primavera até as margens do rio no município de Mundo 
Novo, na divisa de Mato Grosso do Sul e o Estado do Paraná, técnicos do Ibama, [...].  
Toda essa região compreende a APA – Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do rio Paraná, com 814.331 mil hectares. A APA 
engloba terras que ficam nas duas margens do rio Paraná, portanto nos dois estados.‖ 

2010: ―Na segunda expedição realizada pelo Ibama aos Portos Morumbi e Porto Izabel localizados nas margens do Rio Paraná no lado de Mato 
Grosso do Sul, a fiscalização flagrou inúmeras irregularidades em construções feitas em áreas de preservação permanente nessa região, que 
fica no cone sul do Estado, na divisa com o Estado do Paraná.[...] A Superintendência do Ibama em Mato Grosso do Sul interditou o local e 
apreendeu um trator que fazia o canal. A expedição foi realizada pelo Ibama, a pedido dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, que abriram 
inquéritos por crimes ambientais e construções irregulares nessa região do Estado[...]. A região compreende a APA – Área de Proteção 

http://www.apoena.org.br/noticias-detalhe.php?cod=103
http://www.apoena.org.br/noticias-detalhe.php?cod=103
http://www.mundogeo.com.br/images/portugues/menus/noticias-diarias.php?id_noticia=714
http://www.coripa.org.br/coripa.php?setor=apa
http://www.coripa.org.br/coripa.php?setor=apa
http://www.revistaecologica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=184%3Aibama-flagra-canal-ilegal-em-expedicao-no-rio-parana&catid=2%3Acat-geral&Itemid=1
http://www.revistaecologica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=184%3Aibama-flagra-canal-ilegal-em-expedicao-no-rio-parana&catid=2%3Acat-geral&Itemid=1


 
 

Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (com área total de 814.331 mil hectares) que está localizada nas duas margens do rio, nos estados 
de Mato Grosso do Sul e do Paraná. Os técnicos do Ibama constataram, na época, que as margens do rio Paraná do lado do Mato Grosso do Sul 
estão mais preservadas do que as do território paranaense. 

2010: Mundo Novo participa da reunião da APA...  

2010:‖CONSELHO DA APA DO RIO PARANÁ REALIZA REUNIÃO [...]   O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão que 
foi criado recentemente, para responder pelas    Unidades de Conservação Federais, que antes era de competência do IBAMA, publicou no 
Diario Oficial da União, em 30 de outubro de 2009, portaria de nº 86, em que é criado o Conselho Consultivo da APA do Rio Paraná, composto 
por 54 entidades e órgãos não-governamentais dos 25 municipios que estão inteiramente ou parcialmente inseridos na APA.   Os conselheiros 
indicados por suas entidades compareceram para a posse no Conselho, no entanto, ao tomarem conhecimento de que este seria consultivo e 
não deliberativo, como fora votado na ultima reunião de formação, em 2007, a maioria se negou a receber o certificado de posse, alegando ser 
um desrespeito com a assembléia.    [...] Outro motivo de insatisfação foi a falta de qualquer justificativa por parte do órgão federal. Para os 
representantes das entidades, a legislação pertinente diz que o caráter do conselho pode ser tanto consultivo quanto deliberativo, para as APAs. 
  Decidiu-se então que a ata seria firmada, com as assinaturas dos 52 representantes presentes e no documento, constaria novamente o pedido 
para que o conselho fosse deliberativo, e que, enquanto o assunto não se resolvesse, as atividades estariam paralisadas.  ...‖ 

Agentes ambientais voluntários do Ibama/MS (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis em Mato Grosso do 
Sul) vão ser treinados para atuar dentro da APA (Área de Proteção Ambiental) da bacia do Rio Paraná. 

 
CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PARTICIPATIVA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO TERRITÓRIO OESTE DO PARANÁ E MATO 
GROSSO DO SUL.  

2010:  Environmental Protection Area (APA) Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. The compartmentalization of these areas is intermittent, which over 
time changes to ... 

[PDF]  Estimativa de áreas potencialmente alagáveis na Área de Proteção ...de AR de Moraes -  A Área de Proteção Ambiental das Ilhas e 
Várzeas do rio Paraná (APA IVAP)  

2001: [PDF]  CONSIDERAÇÕES FINAIS CONSIDERAÇÕES FINAIS regitraradas na APA das Ilhas e Várzeas do Rio. Paraná. O aumento 
expressivo do número de táxons registrados para as diferentes assembléias ...http://www.comafen.org.br/noticias.php?id=51:   
Comafen - Consórcio Intermunicipal da APA Federal do Noroeste do ...A superintendência do IBAMA, junto com o chefe da APA Federal de Ilhas 
e Várzeas do Rio Paraná e agentes ambientais do COMAFEN, estão realizando uma visita ... 

 
[PDF] PRISCILA PETRI RALLO PROPOSTADE EDUCAÇÃOAMBIENTALE APERFEIÇOAMENTO ...biodiversidade da APA Ilhas e Várzeas do 
Rio Paraná, seguida dos os impactos na região do. Pontal do Paranapanema que ocorreram com a construção da  barragem ... 

2010: ENTRE ÁGUA E TERRA: Sistema Agrícola familiar em comunidades ribeirinhas.  

http://www.geopantanal2009.cnptia.embrapa.br/cd/pdf/p113.pdf
http://www.peld.uem.br/Relat2001/pdf/consid_finais01.PDF
http://www.comafen.org.br/noticias.php?id=51
http://www.comafen.org.br/noticias.php?id=51
http://www.comafen.org.br/noticias.php?id=51
http://biblioteca.rosana.unesp.br/upload/Priscila.pdf


 
 

 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ROTEIROS TURÍSTICOS DE BASE COMUNITÁRIA DO RIO PARANÁ EM ROSANA – SP E 
APERFEIÇOAMENTO DESTE ATENDIMENTO TURÍSTICO  

[PDF]  DISTRIBUIÇÃO E OCORRÊNCIA DE PRIMATAS NO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL ...A. caraya ocorre em 3 UC´s: APA Federal 
das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, PARNA do Iguaçu e PARNA de Ilha Grande. Brachyteles arachnoides (Geoffroy, 1812), ...   

 
[PDF]  LISTA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS APROVADOS Código Título 14 UNIDADES ... 151 INVASÃO BIOLÓGICA E PERDA DE 
DIVERSIDADE NA APA DAS ILHAS E. VÁRZEAS DO RIO PARANÁ (Manejo de Unidades de Conservação) ... 
internet.boticario.com.br/Internet/.../Trabalhos_aprovados.pdf 

 [PDF] A formação do setor energético de Mato Grosso - Universidade de So ... Região remanescente do rio Paraná, a jusante da Usina de Porto 
Pri- mavera. Foto 6.10. Cervo-do-Pantanal na região de APA das Ilhas e Várzeas do Rio Pa- ... 
www.iee.usp.br/biblioteca/producao/2010/Teses/Tese_Helvio.pd 

 
[DOC] RESULTS AND DISCUSSION... do estado atual de conservação da Ilha Porto Rico, inserida na Área de Proteção Ambiental - APA das 

 Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (53o15'W e 22o45'S), ... www.sobrade.com.br/eventos/2005/visinrad/resumos/portugues/218.doc 

CJ-Arenito Caiuá/PR preparando-se para próxima ... 

 
Presídio de Naviraí terá que corrigir irregularidade ambiental ... Conforme a Ação do MPE, a penitenciária foi construída no interior de uma Área 
de Preservação Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná – APA ... 

 
Dados de identificação do projeto A Planície Alagável do Rio Paraná: estruturas e processos ... Nacional de Ilha Grande, Parque Estadual do 
Ivinheima e APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná) ...  

 
2008:-APAFederal das Ilhas e Várzeas do rio Paraná. Revista de Ciências Agro-Ambientais, v. 3, p. 1-14, 2005. 21. PEDRON, F. A. et al. ... 
 

―aprovado pelo edital do Projeto Paraná Biodiversidade, juntamente com o Instituto Sócio-Cultural e Ambiental do Pontal do Paranapanema – 
ISCAP, membros do Voluntariado em Unidades de Conservação da Estação Ecológica do Caiuá – VOU, pesquisadores e professores atuantes 
na região. O projeto aprovado é intitulado de: ―Introdução à Educação Ambiental no Processo de Gestão Participativa dos Gestores das 
Unidades de Conservação (APA Federal das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, Estação Ecológica do Caiuá e RPPNs), região norte do Corredor 
Caiuá-Ilha Grande. 

 

http://zoo.bio.ufpr.br/mamifero/primatasprfinal.pdf
http://internet.boticario.com.br/Internet/staticFiles/Fundacao/pdf/Trabalhos_aprovados.pdf
http://www.iee.usp.br/biblioteca/producao/2010/Teses/Tese_Helvio.pdf
http://www.sobrade.com.br/eventos/2005/visinrad/resumos/portugues/218.doc
http://www.tanamidianavirai.com.br/ler.asp?id_noticia=13689
http://www.tanamidianavirai.com.br/ler.asp?id_noticia=13689
http://www.peld.uem.br/Relat2004/identificacao2004.htm
http://www.peld.uem.br/Relat2004/identificacao2004.htm


 
 

 
30.Meandros 
do Rio 
Araguaia 

 
CR10- 

Chapada 
dos 
Guimarães 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT/ GO 

 
Sim 

 
Não 

2005 ... Exposição Fotográfica "O Caminho das  Águas: APA dos meandros do Rio Araguaia" Período:  
 
2010:  A APA Meandros do Rio Araguaia, localizada nos municípios de Cocalinho e Novo Santo Antônio, é responsável por mais de 80% do 
desmatamento e ...   
 
2010: . APA Meandros do Rio Araguaia (GO-MT-TO) -117,04 km2 (3,25%) Reserva das Nascentes do Rio Parnaíba (BA-MA-TO-PI) 70,56 
km2 (0,96%) .. 
 
HEMOPARASITAS EM Melanosuchus Niger E Caiman crocodilus crocodilus ...em lagos da Área de Proteção Ambiental (APA) Meandros do 
Rio Araguaia,  
 
PRIMEIRA CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA DO BAGRE GIGANTE (PIRAÍBA ...de ÁLM Gonçalves -PIMELODIDAE), DA REGIÃO 
CENTRAL DO RIO ARAGUAIA, GO. ...  
 
 INDICATIVOS DE DESMATAMENTOS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO COM BASE ... indício destes desmatamentos foi observado 
na APA dos Meandros do Rio Araguaia, sobretudo nos municípios de Crixás e Novas Crixás, onde a atividade pecuária ...  
 
Morcegos cavernícolas da Área de Proteção Ambiental (APA ... We accomplished inventory in the APA Nascentes do Rio Vermelho and we 
compared the ...da Área de Proteção Ambiental Meandros do Rio Araguaia, Brasil ... www.mendeley.com/.../morcegos-caverncolas-da-rea-
proteo-ambiental-apa-nascentes-rio-vermelho-gois-1/ - Estados Unidos 
 
―Ambiente, Imaginário e Representação nos Territórios Turísticos do ... o SNUC ainda contempla a região da Bacia do Araguaia como sua 
conservação a partir da constituição da Área de Preservação Permanente (APA) Meandros  [sic] do rio ...’ 
 
ABERTURA DE VAGAS PARA VOLUNTARIADO - ICMBIO - RAN Estaremos disponibilizando para os voluntários selecionados alimentação e 
deslocamento da cidade de Goiânia até a sede da APA Meandros do Rio Araguaia no ...  
 
2008: - Caracterização ecogeomorfológica das áreas de desova de quelônios ...  
 
 

 
31.Nascentes 
do Rio 
Vermelho 

 
CR11-

Lagoa 
Santa 
 
 
 
GO 
 

 
Sim  

 
Não 

 
2007: Pressupostos do Patrimônio Cultural: A APA das Nascentes do Rio Vermelho como  Patrimônio Cultural Natural do Município de 
Mambaí-GO  Laíze dos Santos Leite 
 
2009: Morcegos cavernícolas da Área de Proteção Ambiental (APA ... de C EL Esbérard  
 
2009 ... O levantamento indicou que as propriedades rurais estão situadas na Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio 
Vermelho, ...apreendidas-250-emas-vitimas-de-maus-tratos-no-oeste-baiano 
 

http://www.sovergs.com.br/conbravet2008/anais/cd/resumos/R1068-2.pdf
http://prope.unesp.br/xxi_cic/27_36003846860.pdf
http://simposio.cpac.embrapa.br/simposio/trabalhos_pdf/00312_trab1_ap.pdf
http://www.mendeley.com/research/morcegos-caverncolas-da-rea-proteo-ambiental-apa-nascentes-rio-vermelho-gois-1/
http://www.mendeley.com/research/morcegos-caverncolas-da-rea-proteo-ambiental-apa-nascentes-rio-vermelho-gois-1/
http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT1-480-586-20100903135403.pdf
http://www4.icmbio.gov.br/ran/index.php?id_menu=143&id_arq=32
http://www4.icmbio.gov.br/ran/index.php?id_menu=143&id_arq=32
http://www.cantacantos.com.br/revista/index.php/geografias/article/download/149/114
http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/zoociencias/article/view/165/153


 
 

SUGESTÃO DE INVENTÁRIO E SIG TURÍSTICOS PARA O MUNICÍPIO DE ... comparada às demais áreas da APA Nascentes do. Rio 
Vermelho, graças a uma série de..... Mambaí-GO e Mapeamento da APA das Nascentes do Rio Vermelho para ...  
CI-Brasil: Cerrado: : Unidades de Conservação Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Vermelho ... As APA estaduais são APAE da 
Serra Geral de Goiás, no entorno do Parque Estadual de Terra Ronca, ... www.conservation.org.br/onde/cerrado/index.php?id=201 
 
Morcegos cavernícolas da Área de Proteção Ambiental (APA ... We accomplished inventory in the APA Nascentes do Rio Vermelho and we 
compared the ...da Área de Proteção Ambiental Meandros do Rio Araguaia, Brasil ... www.mendeley.com/.../morcegos-caverncolas-da-rea-
proteo-ambiental-apa-nascentes-rio-vermelho-gois-1/ - Estados Unidos 
 
 

 
32.Serra da 
Ibiapaba 

 
CR5-

Parnaíba 
 
 
 
 
 
PI/ CE 

 
Não 

 
Não 

  
2010: Fogo destrói APA na  Ibiapaba Na  BR-222, a fumaça, provocada pelo incêndio na Serra da Ibiapaba, compromete  o tráfego de 
veículos. Ainda não se sabe as causas do foco de fogo que ainda queima na  região 6/10/2010 Neste período do ano, qualquer faísca de fogo 
é suficiente para causar incêndio como o que queima na Ibiapaba. Sobral. A Área de Proteção Ambiental, em floresta  na Serra da Ipiabapa, 
está sendo destruída por um incêndio.  [...]A Serra da Ibiapaba é uma área de grande fluxo de veículos, principalmente de caminhões, devido 
à BR-222, que corta a serra, ligando o Ceará ao Estado do Piauí. Caminhão da SOS Mata atlântica chega a  Ibiapaba 
 
 2010: "Nessa área de proteção o uso de agrotóxicos tem que ser racional, através de receituário agronômico. A partir deste ano, serão feitas 
campanhas de conscientização dos proprietários rurais e a autuação dos infratores", garante o gerente da APA Sebastião Soares. [...] Os 
problemas da APA e do Parque são os mesmos de toda a região da Ibiapaba: uso abusivo de agrotóxicos, queimadas, uso inadequado do 
solo, falta de um destino adequado do lixo, caça e comércio ilegal de animais silvestres, falta de conscientização ambiental e o mal 
gerenciamento dos recursos hídricos. ... 
 
30/8/2008 Para garantir melhor aproveitamento da reserva hídrica do planalto da Ibiapaba, Governo do Estado lança novo projeto Para isso, 
haverá licitação para realizar o projeto de construção dos açudes Lontras e Inhuçu, de porte médio. Os reservatórios barrarão o Rio Inhuçu, 
que corre sobre a Serra da Ibiapaba. Além disso, o estudo prevê a edificação de um canal/túnel para passagem de água ... 
 

Viçosa do Ceará é o primeiro município criado na Serra da Ibiapaba, inicialmente habitada por índios Tabajaras pertencentes ao 
ramo Tupi, anacé,arariú e croatá do ramo Tapuia. Viçosa foi antiga aldeia de índios dirigida por padres da Companhia de 
Jesus(Veja Missão da Ibiapaba). Foi desbravada ao findar o século XVI, quando do contato dos índios com os franceses, vindos 
do Maranhão entre 1590 e 1604, data em que foram expulsos por Pero Coelho de Sousa, quando este fazia tentativas de 
colonização portuguesa no Ceará [...] Boa parte do território está localizado na Chapada da Ibiapaba, mas uma grande área é 
de relevo característico das regiões sertanejas. Há alguns que chamam de "Região de todos os biomas", por apresentar desde 
o cerrado até mesmo mata atlântica.fonte: (Wikipedia) 

Fontes: ICMBio/ MMA; vários sites acessados via Google para cada APA federal (cf. Anexo) 

OBS. Este quadro é uma s[intese dos levantamentos efetuados. Créditos e endereços estão disponíveis no Anexo. 

http://www.sbe.com.br/ptpc/ptpc_v2_n2_101-112.pdf
http://www.conservation.org.br/onde/cerrado/index.php?id=201
http://www.conservation.org.br/onde/cerrado/index.php?id=201
http://www.conservation.org.br/onde/cerrado/index.php?id=201
http://www.mendeley.com/research/morcegos-caverncolas-da-rea-proteo-ambiental-apa-nascentes-rio-vermelho-gois-1/
http://www.mendeley.com/research/morcegos-caverncolas-da-rea-proteo-ambiental-apa-nascentes-rio-vermelho-gois-1/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Ibiapaba
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabajaras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tupi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anac%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Arari%C3%BA&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Croat%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tapuia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aldeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Miss%C3%A3o_da_Ibiapaba&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1590
http://pt.wikipedia.org/wiki/1604
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pero_Coelho_de_Sousa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Ibiapaba


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 



 
 

ANEXO A: Informações levantadas na pesquisa Google, por APA federal 

 

1)APA da Bacia do Rio São João/ Mico-Leão-Dourado (27/06/2002) 

Tem a finalidade de proteger e conservar os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e protegendo remanescentes 

de floresta atlântica e o patrimônio ambiental e cultural da região.  Ficaram excluídas do perímetro a Reserva Biológica de Poço das Antas, criada pelo Decreto no 73.791, de 11 de março de 

1974, o Parque Ecológico Municipal do Mico-Leão-Dourado, criado pelo Decreto Municipal no 2.401, de 27 de março de 1997, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural já existentes na 

data de publicação deste Decreto, bem como  8 áreas (urbanas?).  

Transcreveu restrições contidas na legislação existente, checar  

 ―Na APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado, ficam sujeitas a licenciamento prévio pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA as 

seguintes atividades, dentre outras: 

        I - a implantação de projetos de urbanização, novos loteamentos e a expansão ou modificação daqueles já existentes; 

        II - a implantação ou expansão de serviços públicos de água, esgoto e energia elétrica; 

        III - a remoção de vegetação nativa; 

        IV - a abertura de novas ou ampliação das vias de comunicação existentes; 

        V - a modificação de gabarito de construção, taxa máxima de ocupação e módulo mínimo de parcelamento do solo; 

        VI - a construção de diques e barragens nos cursos d‘água; e 

        VII - a implantação ou execução de qualquer atividade potencialmente degradadora do ambiente. 

 Prevê a articulação do órgão federal com demais órgãos federais, estaduais e municipais e organizações não-governamentais, sendo adotadas as seguintes medidas para  elaboração do 

zoneamento ecológico-econômico, e adoção de medidas para recuperação de áreas degradadas e melhoria das condições de disposições e tratamento de efluentes e lixo, entre outras medidas, 

podendo ainda serem criados convênios e acordos, com órgãos e entidades públicas ou privadas. Define o Conselho como Consultivo. 

Declarações na mídia dão conta da expectativa de se organizar os remanescentes de Mata Atlântica em terras privadas, onde o mico-leão foi re-introduzido, com a criação desta UC em 2002. 

Além disso, deveria facilitar uma gestão integrada dos fragmentos de mata e favorecer iniciativas para a conservação da Bacia do Rio São João, que abastece toda a população dos lagos 

fluminenses, segudno o então secretário de Biodiversidade e Florestas do MMA, José Pedro Oliveira Costa. 

Parceria iniciada em 2003, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Casimiro de Abreu, a Associação Mico-Leão-dourado e a APA Bacia do Rio São João estimularam agricultores 

familiares de várias comunidades rurais nos municípios de Casimiro de Abreu e Silva Jardim a iniciarem experiências com Sistemas Agroflorestais Sucessionais em suas propriedades.  Em 

2005, divulgava-se a captação de novos recursos para o desenvolvimento sustentável da região, por meio do PDA – Projetos Demonstrativos do MMA, por iniciaitva da Associação Mico-Leão-



 
 

Dourado. Segudno esta organização, a elaboração da proposta contou com a importante participação de instituições parceiras da AMLD, que de janeiro de 2006 a dezembro de 2008, atuarão em 

conjunto.  

Em 2005 buscou-se o mesmo através do Mosaico Mico-Leão –Dourado, que pretendeu unir unidades de conservação públicas e privadas numa área de 209 mil hectares, interligando também as 

RPPNs – Reservas Particulares de Patrimônio Natural envolvendo a proteção de três bacias hidrográficas: do rio São João, do  rio Macaé e das Ostras, sendo a área de maior concentração de 

RPPNs do Brasil1 .  

Em fins de 2006, o Conselho Gestor da APA apreciou a minuta de Plano de Manejo, executado com apoio do Consórcio Intermunicipal Lagos São João através do Projeto de Conservação da 

Biodiversidade da Mata Atlântica – PDA, plano que, segundo o chefe da  APA, Rodrigo Barcellar,  vinha sendo feito com ampla participação social e técnica, das diversas instituições que fazem 

parte do Conselho, mostrando que é possível produzir um bom Plano de Manejo, mesmo com poucos recursos (A previsão de gasto é de cerca de R$ 150 mil reais em dois anos), afirmava ele. 

Em 2010, a notícia era que ―População de mico-leão –dourado quintuplica em área florestal do RJ, a partir de um projeto coordenado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro (Uenf) na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São João: o mico-leão-dourado tem chances não só de escapar da ameaça que a caça e o desmatamento representam como pode 

ajudar na preservação de outras espécies. Em 1983, quando o projeto teve início, havia 300 micos-leões-dourados na região. O número foi amplaido para mais de 1.600, habitando uma área de 

13 mil hectares de floresta, afirma o professor da Uenf Carlos Ruiz. A meta dos pesquisadores ad universidade e da Associação Mico-Leão-Dourado é atingir um mínimo de 2 mil primatas 

ocupando 25 mil hectares de áreas conectadas e protegidas, numa estratégia de manejo adaptativo, e criando-se corredores ecológicos.  

A importância da área onde está a bacia do Rio São João é considerada imensa por abrigar quase toda a população de micos-leões-dourados existentes no Brasil. Com uma extensão de 150 mil 

hectares, essa parte da Mata Atlântica é a principal fonte de abastecimento de água de municípios fluminenses como Cabo Frio e Arraial do Cabo, afirma o artigo. 

(http://www.imariodasostras.net/arquivos/publicidade/CARTILHA%20MEIO_AMBIENTE.pdf) 

O mosaico de UCs existente na área é mostrado no quadro abaixo: 

 

Área protegida Subordinação Área(ha) Ato de criação Município 

Federal 

Reserva Biológica de Poço das Antas IBAMA 5.000 Dec. 73.791 de 11/03/74, Dec.76.534 de Silva Jardim 

                                                      
1 de AL da Costa-Alves¹ -Fonte: APA da Bacia do Rio São João (2006). Segundo Mesquita (2004), esta é a maior concentração de RPPN do Brasil. O. 

Município de Casimiro de Abreu foi ... 

www.uesc.br/revistas/culturaeturismo/edicao4/artigo_3.pd 

 

http://www.imariodasostras.net/arquivos/publicidade/CARTILHA%20MEIO_AMBIENTE.pdf
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Reserva Biológica União IBAMA 6.000 Dec.de 22/04/98 Rio das Ostras e Casimiro de Abreu 

APA do Rio São João/Mico Leão Dourado IBAMA 150.700 Dec.de 27/06/2002 Municípios da bacia 

Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo 

(IBAMA) 

IBAMA - - - Dec.de 1996 Arraial do Cabo 

Campus da UFF Universidade. Federal 

Fluminense 

- - - - - - Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia 

Matas de Restinga da Marinha do Brasil Base Aeronaval - - - - - - Cabo Frio 

Estadual 

Parque Estadual dos Três Picos IEF 46.350   Silva Jardim, Cachoeira de Macacu, Nova 

Friburgo 

Parque das Dunas Não Identificado ---- Lei 1807 de 3/04/91 Dunas do Peró, Massambaba e Dama Branca 

Reserva Ecológica de Massambaba FEEMA 1.680 Dec. 9.529-A de 15/12/86 Arraial do Cabo 

Reserva Ecológica de Jacarepiá FEEMA 1.267 Dec. 9.529-B de 15/12/86 Saquarema 

APA de Massambaba FEEMA 7.630 Dec. 9.529-C de 15/12/86 Arraial do Cabo, Araruama e Saquarema 

APA da Serra da Sapiatiba FEEMA 6.000 Dec. 15.136 de 20/07/90 São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande 

APA do Pau Brasil FEEMA     Armação dos Búzios 



 
 

Áreas Tombadas Dunas de Cabo Frio e Arraial do Cabo 

(INEPAC) 

INEPAC - - Resolução SEC 46/88  Cabo Frio e Arraial do Cabo 

Municipal 

Parque do Mico Leão Dourado - - - - - - Dec de 1997 Cabo Frio 

Parque Municipal das Dunas - - - - - - Lei Orgânica Art 180, I Cabo Frio 

Parque Municipal da Boca da Barra - - - 38 Lei Orgânica Art 180, II Cabo Frio 

Parque municipal da Gamboa - - - - - - Lei Orgânica Art 180, V Cabo Frio 

Parque Municipal da Praia do Forte - - - - - - Lei Orgânica Art 180, V Cabo Frio 

APA da Lagoa do Iriri - - - - - - Dec. 028/00 Rio das Ostras 

Parque Natural de Itapebussus - - - - - - Dec. 028/00 Rio das Ostras 

ARIE de Itapebussus - - - - - - Dec. 028/00 Rio das Ostras 

Monumento Natural dos Costões Rochosos - - - - - - Dec. 028/00 Rio das Ostras 

APA Azeda Azedinha - - - - - -   Armação dos Búzios 

Parque da Caixa d‘Água - - - - - - Deliberação 312 de 24/04/67 Rio Bonito 

Privadas 

RPPN Fazenda Bom Retiro Nelson Senna Cardoso 472,00 Portaria IBAMA 04/98-N Casimiro de Abreu 



 
 

RPPN Fazenda Arco Íris Jacob Reifmann e outros 45,86 Portaria IBAMA 103/94 Silva Jardim 

RPPN Granja Redenção Angelina Soledad 33,80 Portaria IBAMA 72/96-N Silva Jardim 

RPNN Sítio Santa Fé Deise Moreira Paulo 14,31 Portaria IBAMA 110/96-N Silva Jardim 

RPPN Sítio Cachoeira Grande Deise Moreira Paulo 14,00 Portaria IBAMA 171/97-N Silva Jardim 

RPPN Búzios Mega Resort Búzios Mega Resort - - - - - Armação dos Búzios 

Reserva Tauá - - - - - - - - - Armação dos Búzios 

Parque da Preguiça Ernesto Gallioto 14,0 - - - Parque das Preguiças 

Fonte: CILSJ – 2003 

 

A WWF- Brasil noticiava em 2010 que acompanharia uma expedição com o objetivo de  realizar um diagnóstico da bacia do Rio São João desde sua nascente até a foz, para identificar 

vulnerabilidades e potencialidades sociais e ambientais, além de temas para pesquisa de forma a aprimorar a gestão ambiental da região: a I Expedição de Pesquisa e Gestão da Bacia do Rio São 

João, realizada em conjunto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, APA da Bacia do Rio São João e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São João. 

 

Com apoio das prefeituras e de outras instituições ao longo da bacia, a expedição foi, segundo o WWF-Brasil, uma oportunidade única de participar do mapeamento de necessidades de ações de 

adaptação às mudanças climáticas naquela região, onde a ONG trabalha desde 1971, em parceria com o Consórcio Intermunicipal Lagos-São João, especialmente para ações de conservação e 

gestão dos recursos hídricos, tendo sido criado um Grupo de Trabalho (GT) de mudanças climáticas no CBH, para desenvolver uma estratégia de adaptação. 

 

2)APA Cavernas do Peruaçu (Decreto 98.182/89) 

Abrangendo os municípios de Januária e Itacarambi, no Estado de Minas Gerais, visa garantir a conservação do conjunto paisagístico e da cultura regional, proteger e preservar as cavernas e 

demais formações cársticas, sítios arqueopaleontológicos, a cobertura vegetal, a fauna silvestre onde há identificação de rotas de migração e sítios de arribação, de importância para o ecossistema 

regional. O decreto prevê zoneamento para salvaguarda das Cavernas e demais formações cársticas, sítios arqueopaleontológicos e a biota nativa, para garantia das espécies, proteção dos habitats 

das espécies raras endêmicas, ameaçadas e em perigo de extinção. 

Além das proibições constantes de leis e decretos federais anteriores, para ―melhor controlar seus efluentes e reduzir o potencial poluidor das construções destinadas ao uso humano na APA 

Cavernas do Peruaçu, não serão permitidas: 



 
 

I - a construção de edificações em terrenos que, por suas características, não comportarem a existência simultânea de poços para receber o despejo de fossas sépticas, e de poços de abastecimento 

d'água, que fiquem a salvo de contaminação, quando não houver rede de coleta e estação de tratamento de esgoto em funcionamento; 

II - a execução de projetos de urbanização, sem as devidas autorizações, alvarás, licenças federais, estaduais e municipais exigíveis . 

Os projetos de urbanização que, pelas suas características, possam provocar deslizamento do solo e outros processos erosivos, não terão a sua execução autorizada pelo Ibama. E em casos de 

epidemia e endemias, veiculadas por animais silvestres, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde, do Estado de Minas Gerais, poderão, em articulação com o Ibama, promover programas 

especiais, para o controle dos referidos vetores. 

Recomenda a gestão da APA Cavernas do Peruaçu em articulação com o órgão estadual do meio ambiente de Minas Gerais, as prefeituras municipais dos municípios envolvidos e seus 

respectivos órgãos de meio ambiente, podendo ser estabelecidos convênios com órgãos e entidades públicas ou privadas .  

Em 2010 era anunciado: ―Parque Nacional Cavernas do Peruaçu finalmente 

vai sair do papel‖, segundo a  Procuradoria da República em Minas Gerais.  O Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu  sobrepõe a APA, que passou a atuar como zona de amortecimento do 

Parque. Por intervenção do Ministério Público Federal a Fiat e o  ICMBIO deveriam cumprir um cronograma para inaugurar o Parque em 2012. Além da construção de uma rede de 

abastecimento de água e tratamento sanitário de efluentes, era prevista a melhoria das vias de acesso e reforma e construção de edificações tais como centro de visitação e sedes administrativas, 

os projetos também irão estabelecer roteiros de visitação com adequação de trilhas e construção de equipamentos facilitadores em cavernas e sítios arqueológicos. 

A prefeitura de Januária, em seu site, convida os turistas a visitarem a APA, ligando-a a Guimarães Rosa. E a Gazeta do Povo informa que ―a área do Vale do Peruaçu faz parte de um mosaico 

de preservação, entre APAs, parques nacionais, estaduais, florestas e reservas Indígenas. A APA do Vale do Peruaçu foi criada em 1989 e possui em torno de 254 mil hectares. O Parque 

Nacional foi criado 10 anos mais tarde, sobrepôs parte da APA e ainda somou uma nova e grande área com formações calcárias, onde já foram catalogadas mais de 180 cavernas. A Área de 

Proteção Ambiental, APA do Vale do Peruaçu, engloba também as veredas do Peruaçu e a comunidade de Caraíbas, onde aconteceu o primeiro terremoto com vítimas no Brasil. Em 2008, o 

tremor de terra atingiu 4,9 pontos na escala Richter, 70 famílias ficaram desabrigadas e 1 criança morreu‖, diz. http://www.gazetadopovo.com.br/blog/blogturismo/?id=1037508 

Espeloeturismo e avistamento de aves são opções de atração a um turismo diferenciado, conforme apontam  notícias e anúncios de agências especializadas voltadas ao público internacional. 

As cavidades foram topografadas durante uma das etapas de campo do projeto de Levantamento Espeleológico da Área de Proteção Ambiental APA Cavernas do Peruaçu - Subsídios para 

Conservação e Manejo realizada em fevereiro de 1998. 

Em 2005, por meio do Convênio nº 106/ FNA -MMA, a Fundação Pró-Natureza se propôs a elaborar o Plano do Mosaico Veredas –Peruaçu, voltado à promoção das UCs, da implementação de 

práticas voltadas ao extrativismo vegetal racional, geradoras de renda e compatíveis com a cosnervação. E também o desenvolvimento do turismo ecocultural sustentável  na região, valorizando 

as tradições culturais e as riquezas naturais, dizia. 

Os municípios englobados pelo Mosaico são: 

Minas Gerais: Formoso, Arinos, Chapada Gaúcha, Urucuia, Cônego Marinho,Januária, Itacarambi, Bonito de Minas, São João das Missões e Manga. 

Bahia: pequena parte do município de Cocos. 

O Mosaico perfaz uma área total de mais que 1.500.000 ha, localiza-se na margem esquerda do rio São Francisco, abrangendo as Macrorregiões Norte e Noroeste de Minas, e abrange unidades 

de Proteção Integral (Parque Nacional Grande Sertão Veredas, Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Parque Estadual da Mata Seca, Parque Estadual da Serra das Araras, Parque Estadual 

http://www.gazetadopovo.com.br/blog/blogturismo/?id=1037508


 
 

Veredas do Peruaçu, Refúgio Estadual de Vida Silvestre do Pandeiros)  e de Uso Sustentável (APA Federal do Peruaçu, APA Estadual de Pandeiros, APA Estadual do Cochá e Gibão, além das 

RPPN Fazenda Ressaca, RPPN Veredas do Pacari, RPPN Arara Vermelha, RPPN Cajueiro; Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Veredas do Acari)  e a Reserva Indígena 

Xakriabá.  

As propostas envolviam um total de cerca de 2 milhões para Extrativismo Vegetal sustentável, 5 milhões para turismo Ecocultural e 1 mihão e meio para a Gestão Integrada de UCs, incluindo 

levantamento da situação fundiária – item de maior peso no orçamento (mais de 1 milhão) 

 

 



 
 

 

 

3)APA DA Bacia do Rio Descoberto (Decreto 88.940/1983) 

A criação das Áreas de Proteção Ambiental das Bacias dos Rios São Bartolomeu e Descoberto visou proporcionar o bem-estar futuro das populações do Distrito Federal e de parte do Estado de 

Goiás, bem como assegurar condições ecológicas satisfatórias às represas da região.    



 
 

Para a recuperação e proteção das APAs da região das Bacias dos Rios São Bartolomeu e Descoberto o zoneamento era uma das medidas prioritárias, que incluem a implantação de sistemas de 

coleta e tratamento de esgotos de núcleos urbanos e destinação final compatível, de de modo a não comprometer a qualidade da água dos reservatórios, construídos ou a serem construídos.; e a  

adoção de uma faixa verde em torno do Lago onde somente atividades de florestamento e reflorestamento, com  características de proteção e conservação de mananciais, poderão ser permitidas.   

Estabelece as proibições constantes na legislação federal então existente, como a implantação ou ampliação de atividades potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água;  a 

realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas importarem em sensível alteração  das condições ecológicas locais;   o exercício de atividades capazes de 

provocar acelerada erosão das terras ou acentuado assoreamento das coleções hídricas; o exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da biota regional.   

A Instrução Normativa SEMA/SEC/CAP/ Nº 001/88 veio estabelecer normas de implantação da APA do Rio Descoberto, dividindo-a em em 08 (oito) zonas configuradas na planta contida no 

tomo 2 do Relatório Final do documento denominado ―Plano de Proteção do Lago Descoberto‖ (1985), elaborado pela Companhia de Água e Esgotos de Brasília – CAESB, que especificou as 8 

zonas de contenção, preservação, controle e ocupação. 

Ficaram estabelecidas faixas de 125m (cento e vinte e cinco metros) às margens do Lago Descoberto e 50m (cinqüenta metros) às margens dos tributários (afluentes do Lago), medidos na 

horizontal, de cada lado, como faixas de proteção onde será apenas permitida a sivicultura com espécies nativas, visando a proteção e recuperação. Houve a contratação de um re-zoneamento 

desta APA em 1994, ainda não  concluído, de acordo com o IBRAM. 

Trata-se de outro mosaico, desta vez de APAs, como informa o Correio Brasiliense http://www.correioweb.com.br/especiais/condominios/unidades.htm): existem seis Áreas de Proteção 

Ambiental no Distrito Federal2: APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, APA da Bacia do Rio Descoberto, APA das Bacias do Gama e Cabeça-de-Veado, APA de Cafuringa, APA do Lago 

Paranoá e APA Planalto Central. 

 O histórico da APA, disponibilizado no site http://www.descobertocoberto.df.gov.br/historico.asp, informa que o Rio Descoberto, o maior manancial de abastecimento do Distrito Federal (DF), 

contribui com 99% da produção do principal sistema de geração de água para abastecimento público da região. A área de influência desse rio é extensa e possui uma forte ocupação humana, 

responsável por gerar pressões sobre o Sistema Integrado do Rio Descoberto, que abastece cerca de 66% da população do Distrito Federal. 

Apesar dos mecanismos legais de proteção, tem ocorrido aumento da degradação da bacia: processos erosivos generalizados, impermeabilização do solo nas áreas urbanas, desmatamentos nas 

áreas de entorno, invasões das margens dos recursos hídricos por atividades agrícolas, além da expansão desenfreada da cidade de Águas Lindas, contam:  

                                                      
2 Alguns trabalhos científicos são disponibilizados na web:   

O estudo “Levantamento de reconhecimento de solos de alta intensidade do alto curso do Rio Descoberto, DF/GO, escala 1:100.000” (in  

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/51968168.html:) de autoria de De autoria de Autor(es): REATTO, A. -  MARTINS, E. de S. -

  CARDOSO, E. A. -  SPERA, S. T. -  CARVALHO JÚNIOR. -  O. A. de - GUIMARÃES, R. -  SILVA, A. V. da -  FARIAS, M. F. R. -  Teve por foco  a bacia 

hidrográfica do Lago do Descoberto, com uma área de drenagem de 42.021,4 há para subsidiar o projeto desenvolvido pela UnB em parceria com a 

Embrapa Cerrados: Integração de dados de geologia ambiental, de engenharia florestal e de política social aplicados ao estudo de assoreamento da represa 

do Descoberto, Distrito Federal 

http://www.correioweb.com.br/especiais/condominios/unidades.htm
http://www.descobertocoberto.df.gov.br/historico.asp
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/51968168.html
http://biblioteca.universia.net/autor/REATTO,%20A..html
http://biblioteca.universia.net/autor/MARTINS,%20E.%20de%20S..html
http://biblioteca.universia.net/autor/CARDOSO,%20E.%20A..html
http://biblioteca.universia.net/autor/SPERA,%20S.%20T..html
http://biblioteca.universia.net/autor/CARVALHO%20J%C3%9ANIOR..html
http://biblioteca.universia.net/autor/O.%20A.%20de.html
http://biblioteca.universia.net/autor/GUIMAR%C3%83ES,%20R..html
http://biblioteca.universia.net/autor/SILVA,%20A.%20V.%20da.html
http://biblioteca.universia.net/autor/FARIAS,%20M.%20F.%20R..html


 
 

 ―O entorno do Lago do Descoberto atualmente é ocupado por chácaras voltadas à produção de hortifrutigranjeiros e por reflorestamento de pinus e eucaliptos. Além disso, as pressões 

socioambientais, tais como especulação imobiliária, invasões, presença de animais, despejo de lixo, erosões, desmatamentos e destruição das cercas de proteção existentes, geram um impacto 

direto sobre o Lago.‖  

  Em 1995, com o objetivo de efetivar a implementação dessa faixa  verde entorno do Lago, a Caesb lançou editais para licitar o o plantio de mudas no lado goiano, repetido em 1996. Das 120 

mil mudas plantadas, no entanto, nem todas foram plantadas na área devida, além das pressões imobiliárias e a falta de articulação entre os órgãos de governo possibilitarem a continuidade das 

ações irregulares naquela Área de Proteção Ambiental. Para fortalecer a articulação governamental, em 2005 foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre Ibama/DF, Caesb, Emater, 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Ministério Público Federal (MPF), e Ministério Público do Estado de Goiás (MP/GO). 

Esse documento de cooperação passou a reconhecer a necessidade de orientação e inclusão dos cidadãos nas ações de proteção, além do exercício integrado dos órgãos do poder público no 

controle de atividades consideradas efetiva ou potencialmente degradadoras do meio ambiente da APA do rio Descoberto. 

 Em 2006, o Grupo de Coordenação do Termo de Cooperação Técnica aprovou o Plano de Trabalho de Fiscalização Emergencial para a Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Descoberto, 

documento que marcou o início de um trabalho de fiscalização contínua.  Ministério Público do Distrito Federal e Territórios solicitou, em 2009, a elaboração de Projeto Piloto para dar início ao 

reflorestamento da faixa de proteção do Lago Descoberto e a inclusão efetiva da comunidade no processo de preservação ambiental da área. 

 Moradores e produtores rurais passaram a compor o projeto, por meio da Associação dos Produtores e Protetores da Bacia do Descoberto (Pró-Descoberto), e entenderam que a conscientização 

e a inserção da comunidade é o melhor caminho para a preservação dos recursos naturais da APA. Alguns membros da comunidade mostraram ter um anseio antigo de serem inseridos como 

cooperadores do processo de recuperação da vegetação.  

O grupo de trabalho ficou composto por Governo Federal: Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (MMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio); Governo do Distrito Federal: Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), 

Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa), Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF Brasília Ambiental (Ibram), Companhia de Saneamento 

Ambiental de Brasília (Caesb); Sociedade Civil: Associação dos Produtores e Protetores da Bacia do Descoberto (Pró-Descoberto). 

 Em 2010 a parceria entre órgãos do governo e a comunidade local dá início ao Projeto Descoberto Coberto. O objetivo do projeto é viabilizar a iniciativa de promover a recuperação, a proteção 

e a consolidação da faixa de proteção de 125 m do Lago Descoberto, a reabilitação ambiental das propriedades rurais na orla do Lago, a formação de agentes multiplicadores e o apoio à gestão 

dos recursos hídricos e florestais na bacia hidrográfica do Lago Descoberto, que disponibiliza as informações em seu site.  

 

As APAs da região Centro- Oeste são destacadas em  http://oplanetaprecisadevc.blogspot.com/2009/07/area-de-protecao-ambiental-regiao_2701.html : Área de Proteção Ambiental Meandros do 

Rio Araguaia, Área de Proteção Ambiental Rio Bartolomeu, Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto, Área de Proteção Ambiental do Rio Vermelho, Área de Proteção 

Ambiental do Planalto Central3 

                                                      
3 O decreto  distrital Nº 32.189/ 2010 criou Grupo de Trabalho Interinstitucional e Multidisciplinar para elaborar projetos, realizar estudos, propor e implantar 

medidas e ações socioeconômicas e ambientais voltadas para as propriedades rurais localizadas às margens do Lago Descoberto, nas Regiões 

Administrativas de Brazlândia -RA II e de Ceilândia -RA IX.  O Grupo de Trabalho de que trata este Decreto é integrado por representantes da Companhia de 

Saneamento Ambiental do Distrito Federal –CAESB, da -Companhia Imobiliária de Brasília -TERRACAP;  da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária 

http://oplanetaprecisadevc.blogspot.com/2009/07/area-de-protecao-ambiental-regiao_2701.html
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/8058698/dodf-secao-01-13-09-2010-pg-2


 
 

http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/vi_en/mesa3/Conflitos_Ambiental_E_Fundi_rio_De__guas_Lindas_De_Goi_s_Na_Divisa_Com_O_Distrito_Federal.pdf: neste site 

pode ser visto o trabalho  ―CONFLITOS AMBIENTAL E FUNDIÁRIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS NA DIVISA COM O DISTRITO FEDERAL‖, de Maria das Dôres Silva Nóbrega 

(nobredoris@yahoo.com.br), que analisa a problemática do adensamento urbano que compromete áreas ambientais pela sobreposição de usos e ocupações do solo incompatíveis com a 

manutenção da qualidade dos recursos naturais que se destacam na área pesquisada. Tem por foco o município de Águas Lindas de Goiás – GO, situado na divisa oeste do Distrito Federal. A 

análise se fundamenta no decreto de criação da APA do rio Descoberto e no Plano Diretor Local com base na diretriz XIV, da lei nº. 10.257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, que 

trata da regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda. As repercussões deste tipo de instrumento de política pública encontram  potenciais conflitos com 

outras dimensões do processo de urbanização que são legítimas e que encontram respaldo na sociedade. O cerne da questão, coloca a autora,  consiste em garantir moradia a população pobre e 

estabelecer os usos diversos desse espaço e, por último, apresenta algumas tendências do planejamento urbano e sugeri alternativas mitigadoras dos conflitos à implementação e revisão do Plano.  

4)APA da Bacia do Rio São Bartolomeu (mesmo decreto) 

Segundo o IBRAM – Instituto do Meio ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal , abrangendo uma área de cerca 84.100ha, a APA da bacia do rio São Bartolomeu, criada pelo 

Decreto Federal nº 88.940, de 7 de novembro de 1983, é a maior do Distrito Federal e desempenha um importante papel de corredor de ligação entre a Estação Ecológica de Águas Emendadas, 

APA de Cafuringa, APA do Lago Paranoá e APA das bacias do Gama e Cabeça-de-Veado, reunindo todos os tipos de vegetação, desde o Cerradão até os Campos Rupestres. 

 Em relação à fauna, contém representantes de diversas espécies da fauna nativa, como dourados, trairas, codornas, perdizes, seriemas, antas, capivaras etc.   Em 22.4.88, através da Instrução 

Normativa nº 02/88 SEMAISEC/CAP, foram estabelecidas as Diretrizes Gerais de Uso da APA, com definição de 8 Sistemas de Terra, cada um com manejos compatíveis e restrições ao uso da 

terra.   A Lei Federal nº 9.262, de 12 de janeiro de 1996, passa a administração da APA da bacia do rio São Bartolomeu para o Distrito Federal.   O rezoneamento da APA da bacia do rio São 

Bartolomeu, teve como executor o lEMA, em função do Convênio nº 157/92 - IBAMA/SEMATEC. Foram classificados cinco tipos diferentes de Sistemas de Terra e nove Zonas de Uso. A Lei 

Distrital nº 1.149, deli de julho de 1996, instituiu oficialmente o rezoneamento da APA.   

 

5) APA da Bacia do Rio Paraíba do Sul (decreto 87.561/1982) 

No site de busca utilizado só foram encontradas menções ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, colegiado de grande atividade, sem nenhuma menção à APA federal. 

Com 292.597, 12 hectares, abrangendo 80 municípios em três Estados (34 em MG, 22 no RJ, 24 em SP), está ligada ao CR8 – Rio de Janeiro, e o responsável pela gestão da APA se baseia em 

Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. 

                                                                                                                                                                                                                                                               
e Abastecimento do Distrito Federal -SEAPA; do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal -IBRAM; da Associação dos 

Produtores e Protetores da Bacia do Descoberto -Pró-Descoberto; do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -ICMBio; da Agência 

Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal -ADASA. 

 

 

http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/vi_en/mesa3/Conflitos_Ambiental_E_Fundi_rio_De__guas_Lindas_De_Goi_s_Na_Divisa_Com_O_Distrito_Federal.pdf
mailto:nobredoris@yahoo.com.br


 
 

No nível estadual há uma série de UCs de Proteção Integral e de Uso Sustentável, abrangendo a Zona Costeira/ Serra do Mar; Vale do Paraíba; Serra da Mantiqueira. Abrangendo a Mata 

Atlântica no trecho entre a o norte do Estado de São Paulo e sul do Estaod do rio de Janeiro o Ministério do Meio Ambiente editou as Portarias do MMA nº  349, 350 e 351 de 11 de dezembro 

2006, instituindo os Mosaicos de Unidades de Conservação: 

da Região da Serra da Bocaina -  Mosaico Bocaina - , que abrange uma área de 221.754 hectares, 9 municípios, localizados no Vale do Paraíba do Sul, litoral sul do Estado do Rio de Janeiro e 

litoral norte do Estado de São Paulo, e 10 unidades de conservação e suas zonas de amortecimento4. 

Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense,  no Estado do Rio de Janeiro, que abrange uma área com cerca de 233.710 hectares, 13 municípios e 22 Unidades de Conservação e suas zonas 

de amortecimento. 

Mosaico de Unidades de Conservação da Região da Serra da Mantiqueira, Mosaico Mantiqueira,  que abrange  uma área com cerca de 445.615 hectares, 37 municípios e 19 Unidades de 

Conservação e suas zonas de amortecimento, nos Estados de MG, SP e RJ. 

 

6)APA da Baleia Franca (decreto 14/09/2000) 

Nascida a partir do Projeto Baleia Franca, tem nessa ONG grande base de comunicação e ação, parceria que possibilita captação de recursos. No site 

http://www.baleiafranca.org.br/area/area.htm: a pergunta por que uma área protegida para as baleias francas? 

Segundo o Projeto Baleia Franca, foi  proposta por ele em 1999 ao Ministério do Meio Ambiente a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia Franca, visando harmonizar as 

atividades humanas com a presença das baleias e promover, de forma sustentável e controlada, o turismo de observação de baleias.  

Em 2002, os Correios lançaram um selo comemorativo à criação da APA da Baleia Franca, informam.  

Em  2006 o IBAMA definiu novas regras para o turismo embarcado de avistagem de baleias na Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia Franca.NO site do projeto pode-se ter o texto 

completo da Instrução Normativa No. 102/2006. 

http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2006/07/20/25829-apa-da-baleia-franca-oficializa-conselho-gestor-e-define-regras-para-avistagem-de-baleias.html 20 / 07 / 2006APA da Baleia 

Franca oficializa Conselho Gestor e define regras para avistagem de baleia 

Notícia de 20/07 /2006 informa que o Ibama publicou a instrução normativa nº 102, que define regras para o turismo embarcado de avistagem de baleias na APA – Área de Proteção Ambiental 

da Baleia Franca. 

                                                      
4 Caderno nº 32. Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. MOSAICOS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO CORREDOR DA 

SERRA DO MAR. Lino & Albuquerque (org.); Dias (coord.)SP, 2007. 

http://www.baleiafranca.org.br/area/area.htm
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2006/07/20/25829-apa-da-baleia-franca-oficializa-conselho-gestor-e-define-regras-para-avistagem-de-baleias.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2006/07/legislacao/busca.php?action=show_lei&id=8359


 
 

A Instrução Normativa foi baseada em proposta feita pela IWC/Brasil – Coalizão Internacional para a Vida Silvestre/Projeto Baleia Franca e discutida por técnicos do Ibama (APA da Baleia 

Franca, CMA, CEPSUL, CGEUC, Rebio Arvoredo e APA de Anhatomirim), Capitania dos Portos de Santa Catarina, representantes dos pescadores artesanais e de ONGs ambientalistas da 

região. 

O Conselho Consultivo da APA da Baleia Franca foi oficializado pela Portaria nº 48 publicada no Diário Oficial da União, no dia 23 de junho, atuava desde dezembro de 2005, o Conselho – 

composto por 42 instituições, divididas paritariamente entre os setores Governamental, das ONGs Ambientalistas e dos Usuários dos Recursos da UC.  

Em 02/06/2008 era noticiado que a APA da Baleia Franca iria ter verba do PRODETUR para o Plano de Manejo, com vistas a incentivar o turismo de qualidade. ( 

garopabanews.blog.terra.com.br).  

Em 02/12/2008, sentença condenatória obrigava a União e o Ibama, solidariamente, a viabilizar grupo de trabalho e contratação de consultoria para elaboração do plano de gestão da APA da 

Baleia Franca. 

Integrante do Conselho da APA Baleia Franca, a assessoria de comunicação da APA Baleia Franca noticiava em 07 de dezembro de 2008 que o conselho aprovara o Plano de Ação para o Biênio 

2009-2010. 

 ―O Plano de Ação é essencial para fazer um retrato do presente e traçar linhas de ação prioritárias, principalmente se tratando de um grupo tão plural como o Conselho Gestor da APA. Além 

disso, criamos indicadores para avaliar o andamento dessas ações e fazer os ajustes necessários para que sejam efetivas‖, explica a bióloga Andreza Martins, consultora contratada pela APA para 

auxiliar os conselheiros na elaboração do Plano. 

A APA da Baleia Franca e entidades parceiras como a Polícia Ambiental, ONG R3 Animal, Projeto Baleia Franca, UNESC e ALARAM, foram responsáveis pelo pronto atendimento aos 

animais marinhos ou estudo de carcaças nos nove municípios que fazem parte dos 130 km da unidade de conservação. Os animais receberam os primeiros socorros na sede da APA, em 

Imbituba, e depois foram levados para reabilitação no Centro de Triagem de Animais Selvagens (Cetas), em Florianópolis. 

22/04/2009A Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca iniciou então uma série de oficinas de capacitação gratuitas sobre encalhes e emergências com animais marinhos. Voltada para a 

comunidade em geral dos municípios de abrangência da Unidade de Conservação, os primeiros encontros aconteceram em Criciúma e Florianópolis.  

 

Com apoio de centros especializados como o Centro de Pesquisa para a Conservação de Aves Silvestres (Cemave), Centro de Mamíferos Aquáticos (CMA) e Centro Brasileiro de Proteção e 

Pesquisa das Tartarugas Marinhas (TAMAR). 

www.adjorisc.com.br › O Popular › Geral , em 19 de Julho de 2010 , noticia que: Baleia Franca. Retomado monitoramento no Porto de Imbituba A Capital Nacional da Baleia Franca e sede de 

um dos principais portos do Sul do país, deu início a segunda etapa de Monitoramento das Baleias Francas no Porto de Imbituba e adjacências, pela equipe que acompanha a presença dos 

mamíferos. O programa foi proposto pela administração do Porto, em conjunto com o Tecon Imbituba e a Construtora Andrade Gutierrez, por intervenção do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - ICMBio, órgão gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia Franca, a fim de minimizar possíveis interferências no processo reprodutivo das baleias 

francas neste local.  A metodologia foi especialmente desenvolvida pelo Projeto Baleia Franca, ONG que trabalha com a espécie há 28 anos, e é coordenada de forma compartilhada com a APA 

(Área de Preservação Ambiental) da Baleia Franca e o Centro de Mamíferos Aquáticos (CMA), ambos órgãos do ICMBio, vinculados ao Ministério do Meio Ambiente.   

São três as áreas monitoradas pela equipe do Projeto Baleia Franca, denominadas Área de Sobreaviso 1 e 2 e Área de Segurança. Com um sistema de bandeiras e a comunicação instantânea por 

meio de rádios, as equipes de monitoramento informam sobre o posicionamento, a velocidade e a direção de deslocamento dos animais no entorno do Porto de Imbituba, a fim de que as 

atividades sejam paralisadas imediata e momentaneamente caso uma baleia franca entre na Área de Segurança - que compreende o raio de 2km a partir da fonte geradora de ruído, no caso, o 

bate-estacas O Programa de Monitoramento das Baleias Francas no Porto de Imbituba também compreende atividades de monitoramento aéreo na APA da Baleia Franca, além da promoção da 

http://www.google.com.br/url?url=http://www.adjorisc.com.br/jornais/opopular/&rct=j&sa=X&ei=lCBATeXWJMb3gAeRtKT4Ag&ved=0CGYQ6QUoADgU&q=apa+da+baleia+franca&usg=AFQjCNGVF1qL02On9BgcPUS1TTYAbkYeZQ
http://www.google.com.br/url?url=http://www.adjorisc.com.br/jornais/opopular/impressa/geral&rct=j&sa=X&ei=lCBATeXWJMb3gAeRtKT4Ag&ved=0CGcQ6QUoATgU&q=apa+da+baleia+franca&usg=AFQjCNFGd6yxBCWE1xUvepFtwfeauG-wmg
http://www.adjorisc.com.br/jornais/opopular/impressa/geral/baleia-franca-retomado-monitoramento-no-porto-de-imbituba-1.317670


 
 

educação ambiental por meio da divulgação de materiais, como cartilhas e folders, para todas as escolas e nos principais pontos comerciais e turísticos da cidade. Iniciado em julho, o programa 

se estende até o mês de novembro, quando as baleias francas migram da costa catarinense para as áreas de alimentação, próximas à Antártida. http://www.baleiafranca.org/pesquisa.htm 

 

O site Voluntários em Ação informa as regras para o avistamento de baleias: Período de observação da Baleia Franca | Voluntários em Ação ... A Lei Federal 7.643/87 e a Portaria IBAMA 

117/96, além da Instrução Normativa IBAMA 102/06 que se aplica à Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, ..www.voluntariosemacao.org.br/.../periodo-de-observacao-da-baleia-franca  

E o estudo encontrado em www.2010.conatus.org.br/arquivos/resumo_24_final.pdf, entitulado CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DA EXPERIÊNCIA DO VISITANTE NO TURISMO 

DE OBSERVAÇÃO EMBARCADO DE CETÁCEOS DA APA DA BALEIA FRANCA, SC. SILVA, THALES FELIPPE FERNANDES  discute o tema, com o objetivo de  caracterizar a 

qualidade da experiência do visitante que realiza a atividade de observação de cetáceos na  região da APA da Baleia  Franca, Santa Catarina, Brasil., no sentido de subsidiar tomadas de decisões 

de gestão da APA. 

  

Baleias franca avistadas no Sul - EPTV.com - Notícias: 5 ago. 2010 ... Baleias franca avistadas no Sul - Voo de monitoramento deste ano ... a Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia 

Franca (localizada entre o ... 

eptv.globo.com/.../NOT,0,0,309730,Baleias+franca+avistadas+no+Sul.aspx 

 

Instituto ambiental libera obras de expansão do Porto - Portos do ...22 set. 2009 ... O acordo costurado nos últimos 30 dias foi comemorado pela chefe da Área de Proteção Ambiental (APA) da 

Baleia Franca, Maria Elizabete de ... 

www.portogente.com.br/portosdobrasil/texto.php?cod... 

 

PBF registra 102 baleias franca em vôo de - política e comunidade 16 set. 2010 ... Santa Catarina e, principalmente, as cidades compreendidas pela APA da Baleia Franca correspondem a um 

berçário da espécie, pois servem como ... 

paginaaberta.net/.../pbf-registra-102-baleias-franca-em-voo-de-monitoramento/ -http://paginaaberta.net/2010/09/pbf-registra-102-baleias-franca-em-voo-de-monitoramento/ 

 

Baleia franca é vista no litoral catarinense12 ago. 2010 ... De acordo com a chefe da Área de Proteção Ambiental (Apa) da Baleia Franca, Maria Elizabeth Carvalho da Rocha, nesta época do ano 

as baleias ...www.mergulhobrazil.com.br/.../NOTICIAS-MERGULHO-1355-BALEIA+FRANCA+E+VISTA+NO+LITORAL+CATARINENSE.ht... – 

 

7)APA Barra do Mamanguape (decreto nº924/1993) 

Localizada nos municípios de Rio Tinto e Lucena, no Estado da Paraíba, envolve águas marítimas e porção territorial com o objetivo de garantir a conservação do habitat do Peixe-Boi Marinho 

(Trichechus manatus); garantir a conservação de expressivos remanescentes de manguezal, mata atlântica e dos recursos hídricos ali existentes; proteger o Peixe-Boi Marinho (Trichechus 

manatus) e outras espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional; melhorar a qualidade de vida das populações residentes, mediante orientação e disciplina das atividades econômicas locais; 

fomentar o turismo ecológico e a educação ambiental. O decreto, como outros anteriores ao SNUC,  previu a gestão pela articulação do órgão ambiental federal responsável com o órgão 

estadual, com a Polícia florestal do Estado da Paraíba, as Prefeituras dos Municípios de Rio Tinto e de Lucena e seus respectivos órgãos do meio ambiente e organizações não-governamentais 

interessadas.  O assessoramento técnico-científico é do Centro Nacional de Conservação e Manejo de Sirênios (Projeto Peixe-Boi Marinho) do IBAMA. Na implantação e gestão da APA da 

http://www.baleiafranca.org/pesquisa.htm
http://www.voluntariosemacao.org.br/blog/voluntariado-ambiental/periodo-de-observacao-da-baleia-franca
http://www.voluntariosemacao.org.br/blog/voluntariado-ambiental/periodo-de-observacao-da-baleia-franca
http://www.2010.conatus.org.br/arquivos/resumo_24_final.pdf
http://eptv.globo.com/emissoras/NOT,0,0,309730,Baleias+franca+avistadas+no+Sul.aspx
http://eptv.globo.com/emissoras/NOT,0,0,309730,Baleias+franca+avistadas+no+Sul.aspx
http://www.portogente.com.br/portosdobrasil/texto.php?cod=8&txt=3773
http://www.portogente.com.br/portosdobrasil/texto.php?cod=8&txt=3773
http://paginaaberta.net/2010/09/pbf-registra-102-baleias-franca-em-voo-de-monitoramento/
http://paginaaberta.net/2010/09/pbf-registra-102-baleias-franca-em-voo-de-monitoramento/
http://paginaaberta.net/2010/09/pbf-registra-102-baleias-franca-em-voo-de-monitoramento/
http://www.mergulhobrazil.com.br/mergulho/NOTICIAS-MERGULHO-1355-BALEIA+FRANCA+E+VISTA+NO+LITORAL+CATARINENSE.htm
http://www.mergulhobrazil.com.br/mergulho/NOTICIAS-MERGULHO-1355-BALEIA+FRANCA+E+VISTA+NO+LITORAL+CATARINENSE.htm


 
 

Barra do Rio Mamanguape, deveria ser definido um zoneamento, entre outras medidas, como a promoção de programas específicos de educação ambiental, extensão rural e saneamento 

básico.Deveria ser estabelecida uma Zona de Vida Silvestre,objetivando proteger locais de maior ocorrência do Peixe-Boi Marinho, manguezais, lagoas, falésias, formações de barreiras e matas 

representativas, com restrições.  

Trabalhos científicos: http://www.anppas.org.br/encontro4/cd/ARQUIVOS/GT1-1049-950-20080510214634.pdf: Conflitos Sócio-Ambientais Na APA da Barra do Rio Mamanguape: O Caso da 

Atividade de Carcinicultura . Juliana Fernandes Moreira; Maristela Oliveira de Andrade;  

http://www.conhecer.org.br/enciclop/2009B/diagnostico%20da%20biodiversidade.pdf: DIAGNÓSTICO DA BIODIVERSIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO SUSTENTÁVEL NA 

APA DA BARRA DO RIO MAMANGUAPE (PB). Eduardo da Silva Cabral; ; Ednaldo Mendes Leite Filho;  Ronie Braz de Araújo; Maria Sallydelândia Sobral de Farias; Aline de Farias 

Araújo;  

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Rodrigues_Tordin_embrapaID-0YMt66tGTQ.pdf: Embrapa elabora estudo sobre gestão ambiental de estabelecimentos rurais na APA da 

Barra do Rio Mamanguape (PB). 

http://www.onorte.com.br/noticia/38393.html:Quinta, 04 de Novembro de 2004. Reunião discutiria a criação de conselho consultivo para a APA da Barra do Rio Mamanguape.   

 

O mesmo jornal noticiava, em 2005: http://www.onorte.com.br/noticia/48037.html: Plano de manejo da APA do Rio Mamanguape está em implantação (Sexta, 10 de Junho de 2005)  O 

Conselho Consultivo está composto por 22 membros, sendo 11 representantes de instituições como a Universidade Federal da Paraíba, o INCRA, a FUNAI, o Governo do Estado, através da 

PBTUR, da SUDEMA e da Agência de Águas do Estado (AAGISA), Centro Mamíferos Aquáticos e as Prefeituras de Rio Tinto, Marcação, Lucena e Baía da Traição. As outras 11 vagas foram 

ocupadas por representantes da sociedade civil: usineiros, empresários e proprietários rurais da área de abrangência da APA, agricultores, pescadores, índios e associações comunitárias, além de 

Organizações não-governamentais. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=d6qaHBAqKjw: vídeo apa da barra de mamanguape. APA DA BARRA DE MAMANGUAPE.wmv 

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/51967558.html: Gestão ambiental territorial na Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape (PB): que diz 

― A conservação do meio ambiente deve, com inclusão das comunidades nas decisões de gestão ambiental do território, integrar a dinâmica da agropecuária brasileira para promoção do 

desenvolvimento local sustentável. No presente estudo, avaliações de sustentabilidade das atividades rurais foram realizadas junto às comunidades tradicionais e estabelecimentos rurais 

selecionados, na APA da Barra do Rio Mamanguape (PB). As avaliações de sustentabilidade foram procedidas com o sistema integrado de indicadores APOIA-NovoRural, junto aos líderes 

comunitários, produtores rurais, e gestores de políticas públicas no território da APA. *Relatórios de gestão ambiental* individuais foram elaborados a partir das avaliações e entregues aos 

produtores rurais e líderes comunitários, e o documento síntese de gestão ambiental territorial foi apresentado em reuniões abertas realizadas com os envolvidos, que acordaram entre si os 

objetivos de desenvolvimento local sustentável. Os procedimentos e métodos de avaliação ambiental e de engajamento social apresentados no presente estudo podem ser recomendados para 

aplicação em outras Unidades de Conservação de Uso Sustentável, visando à sua gestão ambiental territorial‖. 

Autor(es): RODRIGUES, G.S. -  RODRIGUES, I. A. -  BUSCHINELLI, C.C. de A. -  QUEIROZ, J. F. de -  FRIGHETTO, R.T.S. - ANTUNES, L. R. -  NEVES, M. C. M. -  FREITAS, G. L. -

  RODOVALHO, R. B. - Id.: 51967558: http://www.prodema.ufpb.br/index.php?secao=15&iddis=70: Dissertações (23/01/2001); Autor: Wyviane Carlos Lima Vidal; Título: Identificação e 

caracterização das interferências humanas na área de proteção ambiental da Barra do Rio Mamanguape, litoral norte do estado da Paraíba, Brasil. O trabalho buscou identificar e caracterizar as 

interferências humanas e os conflitos de uso na Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape, e nas suas imediações. Em especial, procurou-se também avaliar, através de 

monitoramento de parâmetros hidrológicos e clorofila-a, os impactos decorrentes do cultivo de camarão marinho em módulos de tanque-redes flutuantes, na qualidade da água estuarina, 

considerando-se dois pontos de amostragens: um deles dentro do viveiro No 8 (D.V.) e o outro afastado dos módulos de cultivo cerca de 10 metros (F.V.). Os resultados indicaram que, de 

maneira geral, a Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape se constitui, numa das áreas mais bem conservadas do estado da Paraíba, muito embora se tenha evidenciado que ela 
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não está isenta de algumas interferências humanas, além de apresentar um elevado grau de vulnerabilidade frente a pressões externas, especialmente da monocultura canavieira. Uma das 

propostas que poderia conciliar a conservação da APA com as atividades produtivas seria a gestão participativa, ou co-gestão, na qual os diferentes atores que se relacionam com a APA estariam 

de fato envolvidos. 

http://www.claudiodimauro.com.br/dimauro/userfiles/file/biblioteca/interface_snuc.pdf: A INTERFACE DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

COM A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS: o caso da Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape no litoral norte da Paraíba; José Hermano Almeida Pina; 

Vanderlei de Oliveira Ferreira. (20/02//2010) 

26 / 09 / 2005 O livro ―Avaliação de Impactos Ambientais párea Gestão da APA da Barra do Rio Mamangujape/PB‖ apresenta conceitos ecológicos, métodos 

e ...noticias.ambientebrasil.com.br/.../21009-ibama-e-embrapa-lancam-livro-sobre-impactos-ambientais.html . O objetivo da publicação da Embrapa e Ibama/PB é subsidiar a adoção de 

tecnologias agropecuárias e formas de manejo que contribuam para a melhoria do desempenho ambiental de atividades rurais e que possam ser aplicáveis em processos de certificação ambiental, 

visando ao desenvolvimento local sustentável.‖ 

http://www.auniao.pb.gov.br/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=17127&Itemid=44: Manejo para Barra do Rio mamanguape. 05 de August de 2008. ―A Área de Proteção 

Ambiental da Barra do Rio Mamanguape - APA - no Litoral Norte da Paraíba, foi escolhida como sede piloto do projeto GEF Mangue -Fundo Global para o Meio Ambiente. Coordenado pela 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, o projeto contou com o apoio de cooperação técnica do PNUD -Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

- execução do Instituto Chico Mendes e do Ibama e recursos de bancos internacionais, soma de US$ 500 mil para o desenvolvimento de atividades com vistas a trazer desenvolvimento às 

questões ambientais e sociais da área contemplada. Eram cinco áreas-piloto: Pará, Maranhão, Delta do Parnaíba, São Paulo/Paraná e agora na APA de Mamanguape.  

Outro papel importante do órgão conservacionista seria fomentar o programa Território da Cidadania, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, a fim de melhorar a qualidade de 

vida das populações residentes, orientando e disciplinando as atividades econômicas locais, além de estimular o turismo ecológico e a educação ambiental. A biodiversidade da APA e a riqueza 

sociocultural das populações tradicionais, aliadas ao cenário político e econômico dos municípios aos quais o órgão está inserido, têm fomentado a elaboração de projetos de pesquisas 

científicas, de ecoturismo e de educação ambiental, desenvolvidos dentro dos critérios da racionalidade e da sustentabilidade dizia o artigo. Hilton Gouvêa (texto);  

http://vsites.unb.br/ics/dan/geri/boletim/liedke_2006.pdf: Pluralidade Jurídica, Territorialidade e Identidade:  mediação de conflitos em área de sobreposição de Terra Indígena e Unidade de 

Conservação no Vale do rio Mamanguape, Paraíba. Alice Rubini Liedke; Loreley Gomes Garcia; UFPB, Brasil 

http://www.premioreportaje.org/article.sub?docId=23641&c=Brasil&cRef=Brazil&year=2007&date=junio%202006: BRA-25: Vida nova na Barra. Relatando a experiência do turismo de 

observaçãode peixes-boi, projetos comunitários de educação ambiental e pesquisas com tartarugas marinhas.Graciela de Andrade   Revista Terra da Gente - Valinhos / SP   junio 2006 A base do 

Projeto atrai turistas de todo o País e do Exterior. E os moradores aprendem a aliar o turismo à conservação, ambos fundamentais para o desenvolvimento da região. Pescadores e canoeiros que 

cresceram ouvindo histórias de caçadas de peixe-boi hoje trabalham em parceria com o Projeto.   

A criação de camarão, ou carcinicultura, pode roubar as vantagens ambientais do turismo que começa a se desenvolver na Barra do Rio Mamanguape, alerta a reportagem. Na Paraíba, a 

atividade ocupa uma área de 420 hectares, responsáveis por uma produção em torno de 1.300 toneladas por ano. [...]  "A carcinicultura pode ser praticada de forma legal, se houver tratamento 

das águas servidas e assepsia dos viveiros. Mas não com a descarga dos dejetos direto no estuário e nos manguezais". 

http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/50a0e17a7c6facd603256e680069349b/c5252c356683200383256f890055bfb4/$FILE/NT000A3152.pdf: ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS CATADORES DE CARANGUEJO-UÇÁ. Ucides cordatus cordatus (L. 1763) (DECAPODA, BRACHYURA) DO ESTUÁRIO DO RIO MAMANGUAPE, 

NORDESTE DO BRASIL; RÔMULO ROMEU DA NÓBREGA ALVES e ALBERTO KIOHARU NISHIDA 
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Os sites http://www2.boticario.com.br/portal/hot_sites/cbuc/sobre/trabtec.aspx: Gestão ambiental das atividades rurais na APA da barra do Rio Mamanguape (PB), in V Congresso Brasileiro de 

Unidades de Conservação, 2007. 

http://www.horizontegeografico.com.br/index.php?acao=exibirMateria&materia[id_materia]=138 (2009)O povo que defende o peixe-boi. Cercada pelo cultivo da cana e pelas fazendas de 

camarão, Barra de Mamanguape busca alternativas que não destruam os manguezais e seu ilustre morador: o peixe-boi.  

 

8)APA da Chapada do Araripe (04/08/1997) 

Situada na bio-região do Complexo do Araripe, foi criada com o objetivo de  proteger a fauna e flora, especialmente as espécies ameaçadas de extinção; garantir a conservação de remanescentes 

de mata aluvial, dos leitos naturais das águas pluviais e das reservas hídricas;  garantir a proteção dos sítios cênicos, arqueológicos e paleontológicos do Cretácio Inferior, do Complexo do 

Araripe; ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e as demais atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental; incentivar as manifestações culturais e contribuir para o 

resgate da diversidade cultural regional; assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais, com ênfase na melhoria da qualidade de vida das populações residentes na APA e no seu entorno. 

Municípios de Missão Velha, Abaiara, Brejo Santo, Porteira, Jardim, Jati, Pena Forte, Barbalha, Crato, Nova Olinda, Santana do Cariri, Araripe, Potengi, Campos Sales, Salitre, no Estado do 

Ceará, Araripina, Trindade, Ouricuri, Ipubi, Exu, Santa Cruz, Bodocó, Cedro, Moreiândia, Granito, Serrita, no Estado de Pernambuco; Fronteira, Padre Marcos, Simões, Paulistana, Pio IX, 

Caldeirão Grande, Curral Novo, no Estado do Piauí, exclui de seu perímetro as áreas da Floresta Nacional do Araripe e as áreas urbanas constantes dos Municípios mencionados. . 

Prevê a elaboração do Zoneamento Ambiental, entre outras medidas, [padrão] . Além das restrições [padrão] Serão estabelecidas na APA Chapada do Araripe, zonas de vida silvestre, de acordo 

com a Resolução CONAMA nº 10, de 14 de dezembro de 1988 . 

 Em 21 de setembro de 2006, após se submeter aos procedimentos padrões de vistoria e avaliação pela comissão oficial da UNESCO, Divisão de Ciências da Terra, o Geopark Araripe foi 

aprovado e oficializado na II Conferência Mundial de Geoparks (II World Conference on Geoparks), realizada em Belfast na Irlanda do Norte. 

http://pib.socioambiental.org/c/noticias?id=56603:APA Chapada do Araripe e Ministério Público de Crato promovem audiência sobre fontes de água na encosta da unidade. 27/05/2008; 

Fonte: ICMBio. A Área de Proteção Ambiental Chapada do Araripe, localizada no Ceará, e o Ministério Público de Crato, representado pelo promotor Elder Ximenes Filho, promoveriam uma 

audiência pública para debater a degradação das Áreas de Preservação Permanentes (APP‘s) das nascentes e a má utilização e distribuição pública da água, resultando num termo de ajuste de 

conduta para ordenar a utilização da água e a preservação das fontes. Representações da Cogerh, Semace, Ibama, Instituto Chico Mendes, Prefeitura Municipal do Crato, STR, Fetraece, ONG‘s 

ambientalistas e associações de moradores estão convidados para a audiência. 

 

http://www.direito2.com.br/tjce/2007/jun/13/justica-proibe-extracao-de-madeira-na-chapada-do-araripe: Justiça proíbe extração de madeira na Chapada do Araripe. Por: Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará. Data de Publicação: 13 de junho de 2007.  

―A Chapada do Araripe apresenta um fragmento de razoável dimensão para a  região com fisionomia de mata úmida e de cerradão. Constata-se que a existência das unidades de conservação da 

Floresta Nacional do Araripe (Flona Araripe) e da APA Chapada do Araripe contribuiu para a manutenção destes remanescentes, haja vista que, no entorno imediato das unidades de 

conservação, quase não se encontra mais vegetação nativa‖ . in A MATA ATLÂNTICA DO NORDESTE .  Marcelo Tabarelli, do Departamento de Botânica, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife (PE);  Maria das Dores de V.C. Melo, da Associação da Mata Atlântica do Nordeste – Amane e Osvaldo C. de Lira, da Associação da Mata Atlântica do Nordeste – Amane.  

(Textos Nordeste e Estados do Nordeste, menos Sergipe, publicado no livro Mata Atlântica – Uma rede pela floresta pela Rede de ONGs da Mata Atlântica em março de 2006) 
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http://www.simoespi.com.br/site/apa-chapada-do-araripe-realiza-reuniao-em-simoes/: APA Chapada do Araripe Realiza Reunião em Simões; quarta-feira, novembro 10, 2010, 21:15.  A 

reportagem informa que  aconteceu na cidade de Simões a Reunião Ordinária do Conselho da APA Chapada do Araripe, contando com a presença também de diversos segmentos da sociedade 

http://www.biodiversityreporting.org/article.sub?docId=23719&c=Brazil&cRef=Brazil&year=2007&date=March%202007:BRA-51: Mata Atlântica - Oásis do sertão. Maristela Machado 

Crispim   Diário do Nordeste - Fortaleza / CE   March 2007. Produção de mel ajuda a preservar o meio ambiente: ―Em Nova Olinda, município localizado a 545,4 quilômetros de Fortaleza, 

incluído na Área de Proteção Ambiental (APA) da Chapada do Araripe, atividades agroflorestais e também cultivos orgânicos começam a despontar como alternativa à produção tradicional, que 

garantem, ao mesmo tempo, sustentabilidade à atividade e preservação do meio ambiente. Uma dessas iniciativas é a apicultura. No sítio Tabuleiro, José Val de Matos, 24 anos, já cuida sozinho 

das 30 colméias implantadas pelo seu pai. Acreditando no potencial da atividade, que ainda não atende aos rígidos padrões da produção orgânica, ele sonha conseguir, dentro de dois anos, a 

certificação. Para isso, pretende ingressar no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) Jovem.‖ 

A produção já tem comprador e preço certos, através da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que produz sachês para a abastecimento da merenda escolar e muitos produtores da 

região já conquistaram a certificação. Conforme o agente rural da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) em Santana do Cariri, município vizinho a Nova 

Olinda, Ubiratan Alves de Barros, neste período do ano, assim como as abelhas, esses produtores migram para o sertão. 

Um dos compradores do mel orgânico na região é o paranaense Egon Harold Schelske, que trabalha atualmente com cerca de 300 produtores. Ele explica que, devido às normas dos orgânicos e 

também ao mercado nacional, sua empresa tem duas linhas de produção distintas, com 10 a 12% de diferença no preço. A orgânica é direcionada especialmente à exportação. 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2005_Enegep1003_0696.pdf: A produção de bioenergéticos florestais através de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) na Área de 

Proteção Ambiental - APA Chapada do Araripe . Francisco Tarcísio Alves Junior (PPGCF-UFRPE/GCA-URCA) tarcisioalvesjr@yahoo.com.br ; Ana Maria Cordeiro Alves (PPGCF-UFRPE) 

anaflorestal@yahoo.com.br; Janaina Teixeira da Silva (PPGCF-UFRPE) janjantsilva@ig.com.br ; Maria da Conceição Beserra Martins (GCA-URCA) gca_urca@yahoo.com.br ; José Leonardo 

da Silveira Guimarães (GCA-URCA) leonardo.epurca@mailbr.com.br ; Rinaldo Luiz Caraciolo Ferreira (UFRPE) rinaldof@ufrpe.br 

http://www.fundacaocasagrande.org.br/pdf/artigo.pdf: OS REGISTROS RUPESTRES DA CHAPADA DO ARARIPE, CEARÁ, BRASIL. Rosiane Limaverde; (Programa de Pós-graduação em 

Arqueologia e Preservação do Patrimônio-UFPE/ Fundação Casa Grande-Memorial do Homem Kariri).(30/9 a 04/10 de 2007) 

http://pib.socioambiental.org/c/noticias?id=61078: Notícias - APA e Flona do Araripe discutem parceria com Universidade do Cariri 03/10/2008. Fonte: ICMBio - www.icmbio.gov.br. Os 

chefes da Área de Proteção Ambiental (APA) da Chapada do Araripe, Francisco Jackson Antero de Sousa, e da Floresta Nacional (Flona) do Araripe-Apodi, Verônica Figueiredo, se reuniram na 

semana passada, no Ceará, com o reitor da Universidade Regional do Cariri (Urca), Plácido Cidade Nuvens. Eles discutiram a possibilidade de firmar parceria entre as unidades de conservação e 

a universidade. 

http://www.opovo.com.br/www/opovo/ceara/877675.html: Festa no Cariri. Pau da bandeira será cortado hoje em Barbalha. Representantes da Área de Proteção da Chapada do Araripe 

acompanharão o corte do tronco que será levado durante a procissão do pau da bandeira. O festejo homenageia Santo Antônio, embora a Igreja não aprove o evento. Daniela Nogueira , da 

Redação 

15 Mai 2009 - 00h51min 

http://www.fundacaoararipe.org.br/content/viewContent.php?IDcontent=oAraripe_geografiaMeioAmbiente&IDmenuDir=oAraripe&IDtopo=2: Em termos ambientais, o Araripe é um espaço 

contrastado, formado por três tipos de território: - a Área de Proteção Ambiental (APA), ao centro, com uma vegetação mais abundante e que inclui a Floresta Nacional do Araripe (FLONA); 

- áreas extensas no entorno da APA, semi-áridas e que passam, devido à pressão antrópica, por um processo de degradação (desertificação parcial); 

- áreas urbanas, em processo de "modernização" (calçamento, redes de esgoto, estações de depuração etc.). 

9)APA Serra da Meruoca ( Lei nº 11.891, de 24 de dezembro de 2008) 
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Situada na biorregião da Serra de mesmo nome, a APA da Serra da Meruoca localiza-se nos Municípios de Meruoca, Massapê, Alcântara e Sobral, no Estado do Ceará, com o objetivo de 

garantir a conservação de remanescentes das florestas caducifólias e subcaducifólias; proteger os recursos hídricos; proteger a fauna e a flora silvestres; promover a recomposição da vegetação 

natural; melhorar a qualidade de vida das populações residentes, mediante orientação e disciplina das atividades econômicas locais; ordenar o turismo ecológico; fomentar a educação ambiental; 

preservar as culturas e tradições locais. 

Além das proibições padrão: proibição à retirada de areia e material rochoso dos terrenos que compõem as encostas das bacias e dos rios que implique alterações das condições ecológicas locais. 

Zonas de vida silvestre:  compreenderão as reservas ecológicas locais e as áreas compreendidas acima da cota de 800m (oitocentos metros) de altitude, que ficarão sujeitas às restrições de uso 

para utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 

Em 3 DE JUNHO DE 2009: Abertura da semana do meio ambiente em Meruoca distribui Mudas A Semana do Meio Ambiente de Meruoca, foi aberta em missa solene, na Igreja Matriz de 

Meruoca, celebrada pelo páraco Emanuel Franklin. As mudas foram produzidas na comunidade de Santo Elias, beneficiada com um projeto de desenvolvimento do BNB e pela Caritas 

Brasileira, onde serão produzidas em 2009/2010 cerca de 46 mil mudas.http://agroflorestanameruoca.blogspot.com/ 

http://www.cearaemrede.com.br/2010/09/crimes-ambientais-em-alcantaras-apa-da.html:Em 14 de setembro de 2010 o portal Ceará em Rede noticiava: Crimes Ambientais em Alcântara: APA da 

Serra da meruoca não saiu do Papel‖. Refere-se a incêndios crimonosos que se juntam a desmatamentos feitos por pobres agricultores que, ―sem conhecimento e orientação‖. 

Em  http://www.blogalcantaras.com.br/?p=304 : 04/09/2009 Fórum da Área de Proteção Ambiental – APA da Serra da Meruoca, no qual, além de autoridades governamentais estiveram 

presentes agricultores e interessados. A pauta principal foi a discussão das diversas formas de desenvolver a agricultura de subesistência, evitando a prática das tradicionais queimadas. Outro 

assunto discutido: a  localização da Sede da APA. No final foi formada uma equipe para a fomação definitiva do Fórum e os representantes do município de Alcântaras,‖ todos comprometeram-

se em participar/‖. 

10) APA de Anhatomirim (decreto 528, 20/05/1992) 

Com porção territorial e águas jurisdicionais, tem o objetivo de assegurar a proteção de população residente de boto da espécie Sotalia fluviatilis, a sua área de alimentação e reprodução, bem 

como de remanescentes da Floresta Pluvial Atlântica e fontes. 

Proibições padrão. Zonas de Vida Silvestre; proibido o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão ou assoreamento das coleções hídricas; o exercício de atividades que 

impliquem em matança, captura ou molestamento de espécies raras da biota regional principalmente do golfinho Sotalia fluviatilis; a prática de esportes náuticos com o uso de embarcações a 

motor; o despejo, no mar e nos cursos d'água abrangidos pela APA, de quaisquer efluentes, resíduos ou detritos; a retirada de areia e material rochoso, ou a realização de construções de 

quaisquer natureza, nos terrenos de marinha e acrescidos;  a prática da pesca amadorista. 

   Condiciona a implantação de loteamentos e/ou projetos de urbanização no interior da APA do Anhatomirim, além do cumprimento das normas municipais e estaduais cabíveis, ao 

licenciamento prévio do IBAMA, mediante a aprovação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) referente ao empreendimento.    E, visando 

a ordenar as atividades de pesca que possam afetar a APA do Anhatomirim, o Ibama determinará, mediante ato normativo especifico, as restrições ou proibições de artefatos, métodos e 

temporadas, bem como indicará as zonas de restrição que se fizerem necessárias à proteção dos golfinhos Sotalia fluviatilis e à conservação dos recursos pesqueiros,   Poderá o IBAMA, ainda, 

propor regulamentação do tráfego de embarcações turísticas no interior da APA, visando evitar o molestamento dos golfinhos Sotalia fluviatilis e de outros componentes da fauna marinha e 

costeira. 

2002: ANAIS DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, EM FORTALEZA, CE. ―DESENHO  DE  UNIDADES  DE  CONSERVAÇÃO  MARINHAS  

COM CETÁCEOS:  ESTUDO  DO  CASO  DO  BOTO-CINZA,  SOTALIA GUIANENSIS, NA  BAÍA  NORTE  DE  SANTA CATARINA,  SUL  DO  BRASIL Leonardo  L. WEDEKIN; 

FÁBIO G. DAURA-JORGE; PAULO C. SIMÕES-LOPES; Resumo: utilizando  ferramentas  de  SIG,  este estudo  comparou  a  distribuição da população da espécie protegida com o desenho 

http://agroflorestanameruoca.blogspot.com/2009/06/abertura-da-semana-do-meio-ambiente.html
http://agroflorestanameruoca.blogspot.com/
http://www.cearaemrede.com.br/2010/09/crimes-ambientais-em-alcantaras-apa-da.html
http://www.blogalcantaras.com.br/?p=304


 
 

da APA, visando verificar se esta UC vai de encontro ao seu objetivo no que  diz  respeito  a este aspecto  importante.  Observou-se  que existem diferenças significativas  empiricamente  quanto  

à  distribuição dos  botos  e  o desenho desta UC. Para aumentar a efetividade de UCs que visem a conservação de uma única espécie são necessários estudos espaciais como este para definir o 

desenho e manejo da área. http://www.lamaq.ufsc.br/Artigos%20Aqu%E1ticos/Wedekin,%202002.pdf 

justiça Federal de Santa Catarina, 2009: Empresa não consegue liberar barco para a APA do Anhatomirim. ―A Justiça Federal negou pedido de liminar da empresa Passeios Marítimos Santa 

Clara para que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) não impeça o ingresso da embarcação denominada Pérola Negra I na Enseada dos Currais, situada na Área de Proteção 

Ambiental (APA) de Anhatomirim, sobretudo na região exclusiva dos golfinhos. A juíza Janaína Cassol Machado, atuando na Vara Federal Ambiental de Florianópolis, não encontrou 

ilegalidade na ação do Ibama, que autuou a empresa e apreendeu a embarcação por considerar a atividade em desacordo com os objetivos da unidade de conservação. "A limitação do tamanho da 

embarcação, sua capacidade em número de passageiros e potência do motor não se referem a tráfego, tendo relação direta com os efeitos da intervenção humana sobre as espécies protegidas", 

explicou Janaína. "A presença de embarcações e o número elevado de pessoas, em fluxo constante no local, podem produzir efeitos sobre os animais, sobrevindo daí a necessidade de controle da 

atividade que resulta na interferência do homem no interior da área especialmente protegida, como é o caso de passeios de barco", concluiu. A empresa pode recorrer da decisão, proferida 

quarta-feira (21/1/2009).  

http://www.jusbrasil.com.br/noticias/674048/florianopolis-empresa-nao-consegue-liberar-barco-para-a-apa-do-anhatomirimFlorianópolis - mantida apreensão de barco na APA de 

AnhatomirimExtraído de: Justiça Federal do Estado de Santa Catarina  -  02 de Fevereiro de 2010 A Justiça Federal negou pedido da empresa Passeios Marítimos Santa Clara contra o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), para liberar embarcação apreendida por ultrapassar as especificações máximas para navegação na Área de Proteção Ambiental (APA) de Anhatomirim. O 

juiz Julio Schattschneider, da Vara Federal Ambiental de Florianópolis, considerou válido o ato do Ibama, que agiu de acordo com a competência para regulamentar o tráfego turístico naquela 

área área. Processo nº 2009.72.00.000583-4  

http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2073880/florianopolis-mantida-apreensao-de-barco-na-apa-de-anhatomirim 

http://www.institutocarijos.org.br/projetos_edamb_multianhatomirim.html: Multiplicadores do Anhatomirim – projeto de educação ambiental desenvolvido na comunidade escolar do município 

de Governador Celso Ramos – surgiu da necessidade de conscientizar aquela população sobre a importância da conservação dos recursos naturais existentes na Área de Proteção Ambiental do 

Anhatomirim.   Com carga horária de 64h/aula, o Multiplicadores tem como principal objetivo a formação de professores da 1ª à 4ª série para o desenvolvimento de trabalhos de educação 

ambiental referentes à APA do Anhatomirim em sala de aula. A intenção é reforçar o princípio segundo o qual professores e alunos são agentes capazes de promover mudanças de atitudes e 

comportamentos por meio de pequenas ações diárias.[s/d] 

SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ANHATOMIRIM - SC . DIANA CARLA FLORIANI  Dissertação apresentada a Universidade 

Federal de Santa Catarina, para obtenção do título de Mestre em Geografia JULHO DE 2005:  O trabalho  visa verificar se a APAA atinge os referidos objetivos de criação. Para isso, foram 

utilizados: levantamento bibliográfico, trabalhos de campo e sobrevôo específico da área. Com os dados levantados, aplicou-se um modelo conceitual para construção e Análise da Cadeia Causal 

(ACC) da APA do Anhatomirim, procurando identificar os principais problemas ambientais, suas causas e possíveis soluções para os mesmos. Tal modelo, de acordo com MARQUES (2002), 

foi adotado pelo projeto das Nações Unidas  Global International Water Assessment – GIWA, PNUMA/GEF. A partir da aplicação do modelo, foram identificados três principais problemas 

ambientais na APAA: 1 – Poluição; 2 – Modificação de habitats e comunidades; e 3 – Exploração não sustentável dos recursos vivos. A Cadeia Causal 1 – Poluição, indica que a maioria das 

causas imediatas tem como foco uma mesma causa setorial  – a construção civil. Na Cadeia 2 – Modificação de habitats e comunidades, a conversão de áreas de mata atlântica e mangue para 

outros usos é uma causa imediata originada de todas as causas setoriais. Na Cadeia 3 –  Exploração não sustentável dos recursos vivos, destacam-se as interações entre os golfinhos, a atividade 

pesqueira e o turismo.   

A cadeia causal integrada da APAA, demonstra que os problemas ambientais e a degradação da Unidade de Conservação se originam, muitas vezes, de causas setoriais e raízes comuns, tais 

como o crescimento demográfico, a ausência de políticas educacionais,  a falta de internalização dos custos ambientais, a fragilidade dos órgãos de fiscalização. A verificação de que seus 

objetivos ainda não foram plenamente atingidos poderá servir para orientação dos órgãos públicos e comunidade  interessada na elaboração do Plano de Manejo e das políticas públicas de real 

implementação da APAA.  

http://www.lamaq.ufsc.br/Artigos%20Aqu%E1ticos/Wedekin,%202002.pdf
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/674048/florianopolis-empresa-nao-consegue-liberar-barco-para-a-apa-do-anhatomirim
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2073880/florianopolis-mantida-apreensao-de-barco-na-apa-de-anhatomirim
http://www.institutocarijos.org.br/projetos_edamb_multianhatomirim.html


 
 

ICMBio é contrário à instalação de estaleiro de Eike no litoral de SC http://www.portogente.com.br/texto.php?cod=28939 

Texto atualizado em 27 de Abril de 2010 - Bruno Rios reportagem:   

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, é contrário à  instalação do estaleiro da OSX, do Grupo EBX, do 

empresário Eike Batista, em Biguaçu, na Baía de Florianópolis (SC), por entender que os impactos comprometerão em demasia a biota das três unidades de conservação  federais, a Área de 

Proteção Ambiental do Anhatomirim, a Estação Ecológica de Carijós e  a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. 

http://baiasdeflorianopolis.blogspot.com/ terça-feira, 21 de dezembro de 2010 O Movimento em Defesa das Baías de Florianópolis surge como uma mobilização social em prol da defesa da 

biodiversidade, geodiversidade e das culturas tradicionais existente nas regiões das Baías de Florianópolis. O estopim para o surgimento deste movimento é a ameaça ambiental da instalação de 

um estaleiro no município de Biguaçu, pela empresa OSX, de Eike Batista. 

 

REUNIÕES COMUNITÁRIAS DEFINIRÃO PLANO DE MANEJO DA APA 23/06/2009 - 07/07/2009 http://www.governadorcelsoramos.sc.gov.br/conteudo/?item=3847&fa=1&cd=11982 

Reuniões comunitárias definirão Plano de Manejo da APA de Anhatomirim .O objetivo da elaboração do Plano de Manejo da APA de Anhatomirim é estabelecer o zoneamento e as normas da 

Unidade de Conservação Federal, considerando-se a grande importância da pesca artesanal e da maricultura no interior da APA.     

exonerado - À ASIBAMA, Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

Santa Catarina, encaminha à APA Anhatomirim o Oficio n° 00028/6/20l0-. PR/SC-GABPR7-EBSM, ... conservação APA Anhatomirim, ESEC Carijós e REBIO Arvoredo ... 

asibamanacional.org.br/site/images/stories/Carta_servidores_sc.pdf 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA/ INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - UNIDADES DE 

CONSERVAÇÂO MARINHO-COSTEIRAS DE SANTA CATARINA 

http://www.icmbio.gov.br/brasil/SC/reserva-biologica-marinha-do-arvoredo/downloads/conselho-consultivo/2009-02-05%20-

%20ATA%20DA%201a%20REUNIaO%20EXTRAORDINARIA%20CONJUNTA%20CONAPA%20e%20CORBIO%20-%20Quinta%20dos%20Ganchos.pdf Rod. Maurício Sirotsky 

Sobrinho, S/N - km02 – Jurerê – Florianópolis/SC – 88053-700 - Fone/Fax: (48) 3282 1863 . ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO CONSULTIVO DA 

RESERVA BIOLÓGICA MARINHA DO ARVOREDO E CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ANHATOMIRIM  

No dia cinco de fevereiro de dois mil e nove, às 14h00min, reuniram-se na Casa Paroquial do município de Governador Celso Ramos, os membros do Conselho Consultivo da Reserva Biológica 

Marinha do Arvoredo (CORBIO) e do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Anhatomirim (CONAPA) e visitantes, os quais assinam a lista de presença em anexo. A reunião foi 

aberta pela chefe da APA Anhatomirim, Diana Floriani, que fez os esclarecimentos iniciais sobre o seu objetivo: apresentar, para conhecimento, ao CONAPA e ao CORBIO, o Parecer Técnico  

nº 003/2009, referente ao processo de licenciamento ambiental do Complexo Turístico e Residencial Quintas dos Ganchos, conforme estabelecido pela Instrução Normativa nº 01/2009-

ICMBio.... 

Projeto Gestão Integrada das Unidades de Conservação Marinho-Costeiras do Estado de Santa Catarina http://www.aprender.org.br/giuc.pdf 

Documento Síntese; Convênio n° 2002CV000 010 ; Financiado entre Instituto Synthesis e DAP/MMA .  (VOLUME I) 

O projeto GIUC está subordinado ao Grupo de Trabalho (GT) da Gestão Integrada de Unidades de Conservação Marinho-Costeiras do Estado de Santa Catarina, instituído pela portaria nº 17, de 

15/01/02, do Ministério do Meio Ambiente/Brasil; Florianópolis, maio de 2003. ―Em 1998, elaborou-se uma proposta de zoneamento e plano de gestão para a APA.  A partir de um diagnóstico 

http://www.portogente.com.br/texto.php?cod=28939
http://baiasdeflorianopolis.blogspot.com/
http://www.governadorcelsoramos.sc.gov.br/conteudo/?item=3847&fa=1&cd=11982
http://asibamanacional.org.br/site/images/stories/Carta_servidores_sc.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:uAqJRk3LOtkJ:asibamanacional.org.br/site/images/stories/Carta_servidores_sc.pdf+apa+de+anhatomirim&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESjkMuy57ZVhJE3K84VPGRa5VeuJqsN4hd1zw5e130XYakd4gOEEiXlGPLOWvOG7EIJ_RATPej2O0vWOYC-Orq_izvP30Pzp7jlXa1HMut_WpQTlFMfuF3LShEzxzIA390jLnWFR&sig=AHIEtbQZZryJj6HwjQN_J03JPYvpPD5KYw
http://www.icmbio.gov.br/brasil/SC/reserva-biologica-marinha-do-arvoredo/downloads/conselho-consultivo/2009-02-05%20-%20ATA%20DA%201a%20REUNIaO%20EXTRAORDINARIA%20CONJUNTA%20CONAPA%20e%20CORBIO%20-%20Quinta%20dos%20Ganchos.pdf
http://www.icmbio.gov.br/brasil/SC/reserva-biologica-marinha-do-arvoredo/downloads/conselho-consultivo/2009-02-05%20-%20ATA%20DA%201a%20REUNIaO%20EXTRAORDINARIA%20CONJUNTA%20CONAPA%20e%20CORBIO%20-%20Quinta%20dos%20Ganchos.pdf
http://www.aprender.org.br/giuc.pdf


 
 

detalhado, definiu-se uma delimitação espacial em zonas de manejo e bacias hidrográficas, bem como se apresentou um levantamento dos atores sociais da região, possíveis parceiros para a 

constituição do Conselho. Esta proposta, porém, não foi concretizada. .. Recentemente [2001] foi desenvolvido um estudo de impacto ambiental para a construção de um empreendimento 

turístico na Baía dos Currais ou Golfinhos. Este EIA/RIMA trouxe resultados para o uso da área do empreendimento, ao mesmo tempo em que fomentou reuniões com a comunidade local, não 

só para o próprio trabalho, mas também para fomentar a necessária implantação da Unidade. Mesmo com esses estudos e propostas, que reúnem informações sobre diversos aspectos da APA, a 

Unidade ainda não dispõe de uma ferramenta legal de manejo.  

―...Com a criação da APA, as comunidades pesqueiras tiveram algumas restrições estabelecidas legalmente, tais como a pesca de arrasto na Baía dos Golfinhos, o uso de redes do tipo feiticeira e 

a pesca de rede próxima aos costões. Não houve um acordo ou trabalho de conscientização e a comunidade se vê pressionada e revoltada com a criação da Unidade; por outro lado, a fiscalização  

é ineficiente, sendo que a pesca comercial continua a ser praticada junto com a pesca predatória: os barcos de ―longline‖ param na costa para pegar manjubinha com rede feiticeira. Em relação a 

maricultura, entre os principais problemas estão a deposição irregular de seus subprodutos (bóias, cordas, cascas de mariscos, etc) nas áreas de costões e a ocupação de áreas marinhas não 

destinadas àquela atividade. Do ponto de vista institucional, há projetos em andamento que podem colaborar na efetividade da Unidade. Dentre eles está o Projeto Mar Catarinense, parte 

integrante do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), instituído pela Lei nº 7.661/88[...]Há o Projeto Gestão Biorregional da Costa Catarinense, coordenado pelo IBAMA e 

instituições municipais e estaduais responsáveis, que se estende desde Balneário Camboriú, ao Norte, e até a Reserva Marinha Biológica do Arvoredo. O objetivo é promover a conservação dos 

ecossistemas costeiros, com um planejamento biorregional, buscando o desenvolvimento sóciocultural e a sustentabilidade econômica das comunidades locais. [...]  Finalmente, pesquisadores 

que atuam na área da Unidade, participantes do Workshop de Efetividade (2002), dispõem-se a compor um conselho técnico, proposta esta que deve ser acatada e efetivada pelo gestor da APA 

do Anhatomirim....‖ 

[não foi encontrada na web a  avaliação da gestão integrada...] 

 

11)APA Costa das Algas (dec. 17/06/2010) 

Localização: Municípios de Aracruz, Fundão e Serra, no Estado do Espírito Santo, Art. 1 o Fica criada a Área de Proteção Ambiental Costa das Algas, unidade de conservação de uso 

sustentável, no Estado do Espírito Santo, localizada na região costeira dos Municípios de Aracruz, Fundão e Serra e em águas jurisdicionais da região marinha confrontante, com o objetivo de:  

I - proteger a diversidade biológica e os ambientes naturais, principalmente os fundos colonizados por algas, invertebrados e a fauna bentônica associada, as espécies residentes e migratórias que 

utilizam a área para alimentação, reprodução e abrigo, os manguezais e vegetação costeira e as formações sedimentares bioclásticas e litoclásticas, importantes para a estabilidade da orla 

marítima; 

II - garantir a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais e a  valorização das atividades pesqueiras e extrativistas de subsistência e de pequena escala praticadas pelas 

comunidades costeiras da região através do ordenamento do uso 

dos recursos naturais pesqueiros e demais organismos marinhos; e III - proteger e promover a recuperação das formações vegetacionais da área costeira e proteger e valorizar as paisagens 

naturais e belezas cênicas através do ordenamento do processo de ocupação e uso do solo da orla marítima. 

[...] Art. 3 o O Plano de Manejo da Unidade de Conservação, dentre outras disposições,  estabelecerá, no mínimo, sobre: 

I - as atividades de pesca, conforme descritas na Lei n o 11.959, de 29 de junho de 2009, e a exploração e explotação de organismos marinhos, realizadas na Área de Proteção Ambiental Costa 

das Algas, visando a conservação e uso sustentável dos recursos pesqueiros, organização e ordenamento das atividades pesqueiras e a conservação dos ambientes naturais; II - a extração ou 

coleta manual ou mecanizada de material rochoso, sedimentar bioclástico ou litoclástico, nódulos calcários, corais e algas calcárias; III - a coleta manual ou mecanizada de algas não calcárias por 



 
 

pescadores ou por pessoas jurídicas; IV - a coleta manual de nódulos e algas calcárias arribadas em praias de interesse turístico; V - a realização de dragagens e as atividades de dragagem 

destinadas à mineração; e VI - a possibilidade de realização de levantamento de dados sísmicos marítimos e instalação de dutos petrolíferos na Área de Proteção Ambiental Costa das Algas. 

Parágrafo único. Ficam permitidas na Área de Proteção Ambiental Costa das Algas as atividades minerárias autorizadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e licenciadas 

pelo órgão ambiental competente até a data de publicação deste Decreto. 

Art. 4 o Na Área de Proteção Ambiental Costa das Algas, fica assegurada a liberdade de navegação e a execução das ações necessárias à salvaguarda da vida humana no mar e à segurança do 

trafego aquaviário, bem como o exercício das atribuições da autoridade marítima. 

Parágrafo único. Fica permitido o estabelecimento, a critério da administração portuária envolvida, em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto 

Chico Mendes, sob a coordenação da autoridade marítima, de novas áreas, no interior da unidade de conservação, para as atividades de fundeadouro, de fundeio para carga e  descarga, de 

inspeção sanitária e polícia marítima, dos canais de acesso e da bacia de manobra do Porto de Barra do Riacho, bem como de áreas destinadas a navios de guerra ou aguardando atracação.  

Art. 6 o O planejamento e a gestão da Área de Proteção Ambiental Costa das Algas deverão ser realizados em integração com o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz. 

Outro  DECRETO s/n DE 17 DE JUNHO DE 2010 dispõe sobre a criação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, unidade de conservação de proteção integral, no Estado do Espírito Santo, 

localizado na região costeira do Município de Aracruz    e em águas jurisdicionais da região marinha confrontante aos Municípios de Aracruz, Fundão e Serra, com o objetivo de: I -   proteger a 

diversidade biológica e os ambientes naturais, principalmente os fundos colonizados por algas e outras comunidades bentônicas e fauna associada, espécies residentes e migratórias que utilizam 

a área para alimentação, reprodução e abrigo, os manguezais e vegetação costeira e as formações sedimentares bioclásticas e litoclásticas, importantes para a estabilidade da orla marítima; 

II - valorizar o uso turístico, recreacional e educativo da orla marítima através de ordenamento do seu uso e ocupação para assegurar a compatibilidade entre a utilização da terra e os recursos 

naturais; e 

III - contribuir para a recuperação dos recursos biológicos e para a sustentabilidade das atividades pesqueiras e extrativistas de subsistência e de pequena escala praticadas pelas comunidades 

costeiras da região no entorno da Unidade de Conservação. 

Art. 6 o O Plano de Manejo definirá as áreas destinadas à proteção integral dos ecossistemas e elementos da biodiversidade e as áreas e recursos biológicos passíveis de utilização para atividades 

pesqueiras de pequena escala ou para fins de subsistência, compatíveis com os objetivos de conservação da unidade. 

Parágrafo único. Até que o Plano de Manejo seja editado, ficam permitidas a prática de atividades de pesca realizadas por pescadores profissionais, exclusivamente nas modalidades de linha de 

mão, rede de espera, rede de arrasto com recolhimento manual para captura de iscas (camarão), operadas desembarcadas ou a partir de embarcações de no máximo nove metros e meio de 

comprimento total e a coleta manual de invertebrados na faixa entre marés para consumo próprio e venda como produtos para alimentação, vedada a extração com fins  e comercialização para 

fins medicinais, ornamentais e de aquariofilia . 

Extraído de: Século Diário  -  18 de Junho de 2010: Foi publicada no Diário Oficial da União a decisão do presidente Luis Inácio da Silva de criar as Unidades de Conservação marinhas 

preiteadas [sic] há mais de dez anos pelas entidades civis organizadas do Estado. Segundo os decretos publicados, a partir desta sexta-feira (18) estão criadas as Áreas de Preservação Ambiental 

(APA) Costa das Águas [sic] e o Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Santa Cruz, no norte do Estado. 

Barrada há anos em Brasília devido aos interesses industriais e políticos na região, a criação, segundo ambientalistas, foi uma espécie de moeda de troca apresentada pelo estaleiro da Jurong (que 

quer construir área de abrangência das áreas de conservação) para conseguir aval da população e do órgão ambiental para se instalar na região. Para a criação, suspeitam os ambientalistas, podem 

ter sido feitos redimensionamentos das áreas que deverão ser preservadas. Ainda assim, a notícia é boa. E representa o pleito de pelo menos 14 ONGs capixabas e os estudos científicos 



 
 

realizados por mais de dez anos em uma região rica pela enorme diversidade biológica, favorecida pela variedade de espécies de algas calcárias e não calcárias e da fauna bentônica associada, 
pela ocorrência de manguezais e a região costeira frontal à zona marinha. 

 [...] O projeto de criação do Revis e da APA surgiu a partir de requerimento da sociedade civil ao Ibama em 2001 para criação de uma unidade de conservação na região. Os estudos foram 

coordenados pelo oceanógrafo Roberto Sforza, do Projeto Tamar/Ibama, e houve decisão de criar duas unidades, sendo uma delas de uso sustentável. Na ocasião, as entidades exigiam a proteção 
da área, que se encontrava em franco processo de destruição. Em http://www.jusbrasil.com.br/politica/5065911 

http://www.es.gov.br/site/noticias/show.aspx?noticiaId=99710779: Notícias 24/07/2010 15:59 | Meio Ambiente: Sociedade civil organizada comemora criação de Unidades de Conservação 

marinhas em Santa Cruz 

http://www.folhalitoral.com.br/site/index.php?p=noticias_ver&id=1848: 05/11/2010 às 08:17  Visando a formação do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa das 

Algas e do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) em Santa Cruz, na orla de Aracruz, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), realizará a I Assembleia Geral de 

Gestão Participativa das duas unidades de conservação (UCs) amanhã (06), de 8 às 18 horas, no Sesc de Praia Formosa    

http://www.es-acao.org.br/index.php?id=/sala_de_imprensa/noticias/materia.php&cd_matia=2075: A gestão participativa do Refúgio da Vida Silvestre (Revis) Santa Cruz e a Área de Proteção 

Ambiental (APA) Costa das Algas, gerenciadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foi consolidada, na ultima terça-feira (23), com a posse dos 75 

representantes de seu Conselho Consultivo, em evento realizado em Coqueiral, Aracruz. 

Mosaico: Parque Natural Municipal do Itanguá e Reserva do Desenvolvimento Sustentável do Manguezal de Cariacica; o Parque Natural Municipal da Manteigueira e Monumento Natural 

Morro do Penedo, no município de Vitória; e a Estação Ecológica Municipal Ilha do Lameirão e o Parque Natural Municipal Dom Luiz Gonzaga, no município de Vila Velha. A proposta de 

criação do projeto foi elaborada pelo Instituto de Pesquisa da Mata Atlântica (Ipema) e Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, com o apoio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos (Seama), por meio do Instituto Estadual de Recursos Hídricos (Iema), e prefeituras.  Fonte: Site do Governo do Estado do Espírito Santo. 

 

[PDF]  Trilhas da política ambiental: conflitos, agendas e criação de ...Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

de LA Bis dos Santos - 2009 - Artigos relacionados do processo de criação da APA Costa das Algas e do REVIS de Santa Cruz – ES‖, defendida junto ao Programa de Pós- graduação em 

Políticas Sociais da UENF, ... 

www.scielo.br/pdf/asoc/v12n1/v12n1a10.pd 

 

[PDF] PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA ÁREA PRIORITÁRIA ...Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida Fundão e Aracruz, 

futura APA Costa das Algas. Este documento servirá como ferramenta para a correta gestão e efetiva implementação das atividades destinadas ...www.ivt-rj.net/sapis/2006/pdf/GiselyNico.pdf - 

 

12) APA Costa dos Corais (dec. 23/10/1997) 

Localizada nos Municípios de Maceió, Barra de Santo Antônio, São Luís do Quitunde, Passo de Camarajibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, Japaratinga e Maragoji no Estado de 

Alagoas e São José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso no Estado de Pernambuco, e nas águas jurisdicionais, com o objetivo de  garantir a conservação dos recifes 

coralígenos e de arenito, com sua fauna e flora;  manter a integridade do habitat e preservar a população do Peixe-boi marinho (Trichechus manatus);  proteger os manguezais em toda a sua 

http://www.jusbrasil.com.br/politica/5065911
http://www.es.gov.br/site/noticias/show.aspx?noticiaId=99710779
http://www.folhalitoral.com.br/site/index.php?p=noticias_ver&id=1848
http://www.es-acao.org.br/index.php?id=/sala_de_imprensa/noticias/materia.php&cd_matia=2075
http://www.scielo.br/pdf/asoc/v12n1/v12n1a10.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xCkeTHXfaXUJ:www.scielo.br/pdf/asoc/v12n1/v12n1a10.pdf+apa+costa+das+algas&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESjzI5v0M8wUd9i0-lBvsLqcbgKLqm1DUjwv3UY9DrvrugHRrW4mMZAQEoOlv5eiiVtfxrbl_UshNZ1p8oL2cdJwo76cRK-LOgXIfzhDkzOZzFN_83FjuA7NQ9E3Nd1Z9F4GG152&sig=AHIEtbQ4QFfe53QI-qAOUPA_96q5qwoc8g
http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&lr=&q=related:Bih9MYpL7mAJ:scholar.google.com/&um=1&ie=UTF-8&ei=05daTYy0Do_QgAfespSBDQ&sa=X&oi=science_links&ct=sl-related&resnum=3&ved=0CCsQzwIwAjgU
http://www.ivt-rj.net/sapis/2006/pdf/GiselyNico.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:p_NjK5aWfjIJ:www.ivt-rj.net/sapis/2006/pdf/GiselyNico.pdf+apa+costa+das+algas&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESjBxsuHeCejNEUanGqv_0u3lNWmTmxdIc2ygs7wsVNE2_4ZoquyqBoN_ubP_mljaFjy-pUkHssUC1VJa7qzoW5r8jD7BmnunTWQBQhe7Z0hlvfTuPv9tS3plEcX0dNXb5aQ_uLG&sig=AHIEtbTA0XdEN-sO1jz8gNN_B8m3A9btQg


 
 

extensão, situados ao longo das desembocaduras dos rios, com sua fauna e flora; ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e demais atividades econômicas compatíveis com a 

conservação ambiental; incentivar as manifestações culturais e contribuir para o resgate da diversidade cultural regional. 

Fica considerada como Zona de Uso Especial, nos termos da Resolução CONAMA nº 10, de 14 de dezembro de 1988 (publicada no Diário Oficial da União de 11 de agosto de 1989), a Área de 

Proteção Ambiental de Guadalupe no Estado de Pernambuco, criada pelo Decreto Estadual nº 19.635, de 13 de março de 1997.  Na implantação e gestão da APA Costa dos Corais serão adotadas 

a elaboração do zoneamento ambiental a ser regulamentado por instrução normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, definindo as 

atividades a serem permitidas ou incentivadas em cada zona e as que deverão ser restringidas e proibidas; promoção de programas de educação ambiental, turismo ecológico, extensão rural e 

saneamento básico, entre outras medidas. 

Ficam proibidas ou restringidas, conforme dispuser portaria do IBAMA, as seguintes atividades: implantação de atividades salineiras e industriais potencialmente poluidoras, que impliquem 

danos ao meio ambiente e afetem os mananciais de água; implantação de projetos de urbanização, realização de obras de terraplenagem, abertura de estradas e de canais e a prática de atividades 

agrícolas, quando essas iniciativas importarem em alteração das condições ecológicas locais, principalmente das Zonas de Vida Silvestre; exercício de atividades capazes de provocar erosão ou 

assoreamento das coleções hídricas; exercício de atividades, entre as quais, os esportes náuticos, que impliquem matança, captura ou molestamento de espécies raras da biota regional, 

principalmente do Peixe-boi-marinho;  uso de biocidas e fertilizantes, quando indiscriminados ou em desacordo com as normas ou recomendações técnicas oficiais; despejo, no mar, nos 

manguezais e nos cursos d´água abrangidos pela APA, de efluentes, resíduos ou detritos, capazes de provocar danos ao meio ambiente;  retirada de areia e material rochoso nos terrenos de 

marinha e acrescidos, que implique alterações das condições ecológicas locais e extração de corais. 

Serão estabelecidas na APA zonas de vida silvestre, de acordo com a Resolução CONAMA nº 10, de 1988, nos arrecifes de corais situados entre a foz do rio Manguaba e a do rio Tatuamunha, 

que compreenderão as reservas ecológicas locais. 

ICTIOFAUNA MARINHA DA APA COSTA DOS CORAIS: LISTA DE ESPÉCIES ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida Pernambuco e Alagoas, da APA Costa 

dos Corais) e das 10 prefeituras ... para o manejo da pesca na APA Marinha Costa dos Corais. In: ... www.icmbio.gov.br/cepene/modulos/boletim/visualiza.php?id... - Similares 

APA Costa dos Corais: MPF/AL recomenda cumprimento de normas de ... 31 out. 2009 ... APA Costa dos Corais. Foto da Revista Mergulho nº141 Órgãos ambientais e Capitania dos Portos 

deverão demarcar corredores de navegação em ... 

www.ecodebate.com.br/.../apa-costa-dos-corais-mpfal-recomenda-cumprimento-de-normas-de-protecao-ao-peixe-b... - Em cache - Similares 

Notícias > APA Costa dos Corais promove aumento do estoque de ... 29 fev. 2008 ... E reage rápido bem quando se adotam estratégias de gestão corretas, como a Área de Proteção Ambiental 

(APA) Costa dos Corais, ...pib.socioambiental.org/c/noticias?id=53251 - Em cache - Similares 

* Informe da Procuradoria da República em Alagoas publicado pelo EcoDebate, 31/10/2009: Ação do MPF/AL pede plano de manejo para 

APA Costa dos Corais Extraído de: Ministério Público Federal  -  24 de Agosto de 2009 Criada há 12 anos, unidade de conservação federal ainda não possui regras de uso e manejo  O Ministério 

Público Federal em Alagoas (MPF/AL) ajuizou na sexta-feira, 21 de agosto, uma ação civil pública ambiental contra o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para 

exigir a formação do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais e a consequente elaboração do seu plano de manejo.  O início dos trabalhos de elaboração do 

plano de manejo aconteceu em fevereiro de 1998, quando houve a formalização de um acordo de cooperação técnica entre órgãos ambientais, universidades e prefeituras de municípios 

localizados na APA, visando à implantação e execução do Projeto Recifes Costeiros, que produziria os estudos preliminares necessários à efetivação do plano de manejo. 

Segundo a ação do MPF/AL, apesar de um investimento de mais de US$ 2 milhões destinados à execução do projeto e do longo lapso temporal existente entre o início dos trabalhos e a data 

atual, o plano de manejo ainda não foi iniciado, sob a justificativa de que o ICMBio não dispõe de recursos para dar andamento às atividades necessárias para sua efetivação. Se os estudos 

prévios desenvolvidos pelo Projeto Recifes Costeiros foram efetivamente levados a efeito, o material que servirá de subsídio ao plano de manejo já existe. Falta apenas a agilidade do ICMBio 

em aprovar o texto final do documento, observa a procuradora na ação. 

http://www.icmbio.gov.br/cepene/modulos/boletim/visualiza.php?id_arq=67
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6F6pWjSLxoQJ:www.icmbio.gov.br/cepene/modulos/boletim/visualiza.php%3Fid_arq%3D67+apa+costa+dos+corais&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEEShCCi5UUwrELx4vidvaxta_Edzl0Ig8sr0vmS9E8pq3FZSZUZI0fASN_zZw0vpviuvkmyHxbIuyhWKctFS9GdCpLnlo4vbWagodrttWtfDMywm0iMlmGTgH6Zn26XOloVbXF8vc&sig=AHIEtbRYyJY8msdhK9AL1j314zNsbGxfsQ
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=667&q=related:www.icmbio.gov.br/cepene/modulos/boletim/visualiza.php%3Fid_arq%3D67+apa+costa+dos+corais&tbo=1&sa=X&ei=xSJZTaX-JtC_gQemzJW0DQ&ved=0CDEQHzAC
http://www.ecodebate.com.br/2009/10/31/apa-costa-dos-corais-mpfal-recomenda-cumprimento-de-normas-de-protecao-ao-peixe-boi-marinho/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qP3rPWDmG6EJ:www.ecodebate.com.br/2009/10/31/apa-costa-dos-corais-mpfal-recomenda-cumprimento-de-normas-de-protecao-ao-peixe-boi-marinho/+apa+costa+dos+corais&cd=5&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&source=www.google.com.br
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=667&q=related:www.ecodebate.com.br/2009/10/31/apa-costa-dos-corais-mpfal-recomenda-cumprimento-de-normas-de-protecao-ao-peixe-boi-marinho/+apa+costa+dos+corais&tbo=1&sa=X&ei=xSJZTaX-JtC_gQemzJW0DQ&ved=0CEEQHzAE
http://pib.socioambiental.org/c/noticias?id=53251
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Y3xHGih2MZ0J:pib.socioambiental.org/c/noticias%3Fid%3D53251+apa+costa+dos+corais&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&source=www.google.com.br
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=667&q=related:pib.socioambiental.org/c/noticias%3Fid%3D53251+apa+costa+dos+corais&tbo=1&sa=X&ei=xSJZTaX-JtC_gQemzJW0DQ&ved=0CFEQHzAG
http://www.ecodebate.com.br/2009/10/31/apa-costa-dos-corais-mpfal-recomenda-cumprimento-de-normas-de-protecao-ao-peixe-boi-marinho/


 
 

A ação está tramitando na Justiça Federal sob o nº 2009.80.00.004689-6 Grupo de Trabalho para conclusão do Plano de Manejo da Área de  

Proteção Ambiental  Costa dos Corais - PE/AL.  

APA Costa dos Corais: MPF/AL recomenda cancelamento de licenças para criação de camarão Publicado em novembro 4, 2009 Com base em norma do Ministério do Meio Ambiente, medida 

visa à prevenção de danos ambientais 

O Ministério Público Federal em Alagoas (MPF/AL) recomendou ao Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA) que providencie o cancelamento de todas as licenças ambientais concedidas 

a empreendimentos de criação de camarão em cativeiro (carcinicultura) na região da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais. A concessão de novas licenças também deve ser 

evitada, sob pena de serem adotadas medidas judiciais pelo MPF, segundo recomendação expedida dia 22 de outubro. Originada de procedimento administrativo que apurou a existência da 

atividade de carcinicultura na região, a recomendação menciona duas fazendas identificadas no processo: Boca do Rio, em Maragogi, e São Brás, na Barra de Santo Antônio – ambas no litoral 

norte do estado. ―A atividade de carcinicultura é potencialmente poluidora das águas subterrâneas onde é implantada, além de acarretar risco de contaminação do plâncton – alimento das 

espécies que habitam a unidade‖, afirma a procuradora da República Niedja Kaspary, autora da recomendação. 

O principal objetivo da recomendação é fazer cumprir a Instrução Normativa nº 3, de abril de 2008, do Ministério do Meio Ambiente, que suspende as concessões de anuência e autorizações 

para instalação de novos empreendimentos ou atividades de carcinicultura nas unidades de conservação federais até que o empreendimento ou atividade esteja expressamente previsto no 

respectivo plano de manejo. Segundo a norma, empreendimentos ou atividades já licenciadas dentro de unidades de conservação terão que retirar as instalações e recuperar áreas em prazo a ser 

definido pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio). Além disso, afirma a procuradora, deliberações das Conferências Nacionais do Meio Ambiente orientam a proibição a 

empreendimentos de carcinicultura em unidades de conservação costeiras e marinhas a fim de evitar a destruição dos manguezais e das restingas e a poluição dos estuários. ―. 

05 de novembro de 2010 | Veja outras notícias desta edição: Conselho Gestor da APA Costa dos Corais é eleito em reunião Composição tem representantes do poder público e da sociedade; | 

SEVERINO CARVALHO – Repórter Maragogi – Com 13 anos de atraso, enfim o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais foi formalizado, ontem, com a 

eleição dos 56 conselheiros (titulares e suplentes) durante reunião plenária realizada no Hotel Praia Dourada.  

CARACTERÍSTICAS  E  PERSPECTIVAS  PARA  O  MANEJO DA PESCA NA  APA  MARINHA  COSTA  DOS  CORAIS BEATRICE PADOVANI FERREIRA, MAURO MAIDA, 

FABIANA CAVA, : O presente trabalho apresenta uma descrição das características da pesca na APA Costa dos Corais resultante de um sistema de acompanhamento intenso da atividade 

pesqueira em Tamandaré – PE, bem como discute os resultados preliminares do primeiro experimento de manejo utilizando áreas recifais de exclusão de uso no Brasil. 

O Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) da Costa dos Corais vai ser objeto de mais uma audiência pública [...] será realizada nesta quarta-feira, 17 de novembro [de 2010] , em 

Maceió. Tanto a formação do Conselho Gestor quanto a elaboração do Plano de Manejo da APA fazem parte de um novo momento da gestão da APA Costa dos Corais, que é uma unidade sob a 

tutela federal. Criada há mais de uma década para promover a preservação da barreira de corais, dos manguezais, estuários e restingas da região através do ordenamento das atividades humanas 

sobretudo na orla marítima, a APA dos Corais até então não havia sido beneficiada com os instrumentos e ações efetivas para fazer cumprir a lei que determinou sua criação.  

 Sob o comando do novo chefe da APA, Marcelo Françoso, a nova equipe do ICMBio encarregada da gestão da APA já fez uma primeira audiência no município de Tamandaré, em 

Pernambuco, e pretende fazer uma terceira no município de Maragogi, em data próxima, encerrando, assim, as consultas preliminares para a formação, há muito esperada, do Conselho Gestor da 

APA cujo principal objetivo é a preservação das formações de corais dos litorais de Pernambuco e Alagoas, além da preservação de algumas espécies ameaçadas de extinção, a exemplo do 

peixe-boi marinho, e ecossistemas de manguezal e restinga igualmente sob risco de devastação  Além da formação do Conselho Gestor, a nova chefia da APA pretende, também, concluir o 

Plano de Manejo da unidade de conservação, mobilizando todos os parceiros e parceiras da gestão costeira em Alagoas e Pernambuco, com destaque para os pesquisadores e especialistas das 

universidades dos dois estados, bem como os gestores ambientais, para criação de um banco de dados e recolhimento de todos os estudos e pesquisas existentes sobre o assunto, com vistas à 

produção de um diagnóstico e definição das ações prioritárias no contexto da APA. 

http://gazetaweb.globo.com/v2/gazetadealagoas/index.php?data=2010-11-05


 
 

Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011 :  

 

BIDAmérica: Cientistas entram em ação na Costa dos Corais brasileira  www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=3683 

A hora e a vez da Costa dos Corais | Miguel von Behr: 29 nov. 2010 ... Costa dos Corais revelará, 'ao vivo e em cores', toda a magia da história, ...como a Área de Proteção Ambiental (APA) 

da Costa dos Corais, ... miguelvonbehr.com.br/a-hora-e-a-vez-da-costa-dos-corais/ - Em cache Instituto Recifes Costeiros - IRCOS O IRCOS nasceu do Projeto Recifes Costeiros, uma iniciativa 

de gestão costeira integrada para a APA Costa dos Corais, a maior área protegida marinha de uso ... www.recifescosteiros.org.br/index.php?option... - Em cache 

Recifes de Corais - Museu do Una APA Costa dos Corais. Área de Proteção Ambiental – APA é uma categoria de unidade de conservação ambiental onde são conciliados os interesses 

ambientais e ... www.museudouna.com.br/corais.htm - Em cache - Similares 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) COSTA DOS CORAIS - AL/PE | KLIMA ... ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) COSTA DOS CORAIS - AL/PE ... A unidade foi criada devido à presença da grande extensão de corais costeiros somado 

a ... 

www-man.blogspot.com/.../area-de-protecao-ambiental-apa-costa.html - Peixe vivo vale dinheiro: 29 Abr 2010, 17:52    

A ideia da capacitação dos jovens pescadores partiu da observação que os pesquisadores fizeram do entorno da base em Tamandaré, em instalações  

próximas ao Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros (Cepene) do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) e da Marinha do Brasil.  

 

Com financiamento da ONG SOS Mata Atlântica, criaram um curso de Reef Check dos principais corais brasileiros. Os jovens que se inscreveram nas 23  

vagas abertas no curso do Ircos corresponderam às expectativas. Todos tinham vivência prática e experiência em mar, mas nenhum deles tinha iniciado 

Um dos trabalhos no curso Reef Check foi a medição das trilhas que serviriam para se levar os visitantes. Eles não só conhecem as trilhas como sabem  

a distância entre uma parada e outra e o melhor roteiro a ser desenvolvido. 

 

13) APA da Serra da Mantiqueira ( dec. 91.304, 03/06/1985) 

Além de garantir a conservação do conjunto paisagístico e da cultura regional, a APA tem por objetivo proteger e preservar parte de uma das maiores  

cadeias montanhosas do sudeste brasileiro; a flora endêmica e andina; os remanescentes dos bosques de araucária; a continuidade da cobertura vegetal  

do espigão central e das manchas de vegetação primitiva; a vida selvagem, principalmente as espécies ameaçadas de extinção. 

Entre outras medidas de proteção e restrições, destaca-se aquela para melhor controlar seus efluentes e reduzir o potencial poluidor das construções  

destinadas ao uso humano, não serão permitidas: a) a construção de edificações, em terrenos que, por suas características, não comportarem, a existência  

 um curso em uma faculdade.  

http://BIDAmérica:%20Cientistas%20entram%20em%20ação%20na Costa%20dos%20Corais brasileira
http://BIDAmérica:%20Cientistas%20entram%20em%20ação%20na Costa%20dos%20Corais brasileira
http://miguelvonbehr.com.br/a-hora-e-a-vez-da-costa-dos-corais/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:u-b2zWgjhP4J:miguelvonbehr.com.br/a-hora-e-a-vez-da-costa-dos-corais/+apa+costa+dos+corais&cd=51&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&source=www.google.com.br
http://www.recifescosteiros.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=34
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tgmy_4SxJPsJ:www.recifescosteiros.org.br/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D34+apa+costa+dos+corais&cd=52&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&source=www.google.com.br
http://www.museudouna.com.br/corais.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DVbIMFzjThEJ:www.museudouna.com.br/corais.htm+apa+costa+dos+corais&cd=53&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&source=www.google.com.br
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=667&q=related:www.museudouna.com.br/corais.htm+apa+costa+dos+corais&tbo=1&sa=X&ei=SSdZTeikMYXWgQfj5MTlDA&ved=0CC0QHzACODI
http://www-man.blogspot.com/2010/12/area-de-protecao-ambiental-apa-costa.html
http://www.oeco.com.br/reportagens/23865-peixe-vivo-vale-dinheiro


 
 

simultânea de poços para receber o despejo de fossas sépticas, e de poços de abastecimento d'água, que fiquem a salvo de contaminação, quando não  

houver rede de coleta e estação de tratamento  de esgoto, em funcionamento; a execução de projetos de urbanização, sem as devidas autorizações, alvarás, 

 licenças federais, estaduais e municipais  exigíveis; os projetos de urbanização que, pelas suas características, possam provocar deslizamento do solo e  

outros processos erosivos; a pesca predatória, nas águas marinhas ou interiores da APA e nas proximidades  

  Fica estabelecida na APA da Serra da Mantiqueira, uma Zona de Vida Silvestre, destinada, prioritariamente, à salvaguarda da biota nativa para garantia  

da reprodução das espécies, proteção do habitat de espécies raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção , onde  não será permitida a  

construção de edificações, exceto as destinadas à realizações de pesquisas e ao controle ambiental, nem atividade degradadora ou potencialmente  

causadora  de degradação ambiental, inclusive o porte de armas de fogo e de artefatos ou instrumentos  de destruição da biota. 

 

http://www.ecodebate.com.br/2010/05/13/icmbio-tem-dois-anos-para-desenvolver-plano-de-manejo-da-apa-da-serra-da-mantiqueira-sp/: CMBio tem dois  

anos para desenvolver plano de manejo da APA da Serra da Mantiqueira (SP)Publicado em maio 13, 2010 : Para o MPF, plano pode ser um modelo para  

o Parque Nacional Altos da Mantiqueira, que o governo federal pretende criar na divisa entre os estados de SP, MG e RJ 

―A Justiça Federal em Guaratinguetá (SP) homologou em sentença acordo firmado judicialmente entre o Ministério Público Federal (MPF/SP) e o Instituto  

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e determinou que a autarquia apresente em dois anos o plano de manejo da Área de Proteção  

Ambiental da Serra da Mantiqueira‖. A sentença é datada de 20 de abril e o MPF tomou ciência da decisão na última semana.  

Pela decisão, o ICMBio terá até o final deste ano para realizar as contratações necessárias para a elaboração do plano de manejo da APA e apresentar o  

cronograma de execução do  plano, que é o principal instrumento de planejamento e de gestão de uma unidade de  conservação.  

Após a apresentação do cronograma, o ICMBio terá um ano e meio para apresentar o plano de manejo da APA da Mantiqueira. 

A partir da ratificação do acordo, celebrado no curso de ação civil pública movida pelo MPF em outubro de 2009, o ICMBio deverá apresentar, a cada três  

meses, um relatório pormenorizado sobre os andamentos dos trabalhos. Atrasos, desde que devidamente justificados, de natureza técnica ou administrativa,  

poderão resultar em aumento dos prazos estipulados, desde que com a anuência do corpo pericial do MPF. 

http://www.ecodebate.com.br/2010/05/13/icmbio-tem-dois-anos-para-desenvolver-plano-de-manejo-da-apa-da-serra-da-mantiqueira-sp/


 
 

A falta de plano de manejo da APA da Serra da Mantiqueira é um dos principais argumentos utilizados contra a criação do Parque Nacional Altos da  

Mantiqueira. Líderes políticos e empresariais da região afetada se posicionaram contra o parque. Ação civil pública nº 2009.61.18.001755-3, 1ª Vara  

Federal de Guaratinguetá. Informe da Procuradoria da República em São Paulo, publicado pelo EcoDebate, 13/05/2010 

 

http://www.matutu.org/apaparticipativa/index1.htm:  

GESTÃO PARTICIPATIVA DA APA SERRA DA MANTIQUEIRA: um CDrom a respeito da Serra da Mantiqueira e sua gente preparadompela ONG leva  

informações e reflexões geradas em meio ao Projeto ―Fortalecimento da Gestão Participativa da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Mantiqueira‖, que, juntamente com a Cartilha "Nossa APA", constitui instrumento de continuidade das ações iniciadas 

no referido projeto. Descreve da forma mais detalhada possível as idéias e 

 ações desenvolvidas pelo Projeto, destacando a trajetória do primeiro Conselho Consultivo da APA Serra da Mantiqueira (2004/2006), desde sua formação,  

primeiros passos em direção  à gestão participativa nessa unidade de conservação. Acrescentam uma coletânea de estudos específicos, informações gerais 

 sobre a Mantiqueira e a APA Mantiqueira.Através do site www.matutu.org procuram ampliar e atualizar as informações e oferecer à sociedade meios e  

interagir com as ações de continuidade do projeto. 

MOSAICO MANTIQUEIRA: a Portaria MMA nº 351/2006 reconhece 16 áreas protegidas, gerenciadas por instâncias dos poderes públicos municipais,  

estaduais e federal, além de áreas privadas, denominadas Reservas Particulares do Patrimônio Natural.  São elas: 

Parque Nacional do Itatiaia (30.000 ha) 

Parque Estadual de Campos do Jordão – SP (8.341 ha) 

Parque Estadual dos Mananciais de Campos do Jordão – SP (503 ha) 

Parque Estadual da Serra do Papagaio – MG (22.917 ha) 

Parque Natural Municipal do Rio Pombo – Resende, RJ (6,7 ha) 

Parque Natural Municipal da Cachoeira da Fumaça e Jacuba – Resende, RJ (363 ha) 

Floresta Nacional de Passa Quatro – SP (350 ha) 

Floresta Nacional de Lorena – SP (249 ha) 

Área de Proteção Ambiental (APA) Federal da Serra da Mantiqueira (434.108 ha) 

APA Federal dos Mananciais do Rio Paraíba do Sul (292 ha) 

APA Estadual Fernão Dias – MG (180.073 ha) 

APA Estadual de Campos de Jordão – SP (28.800 ha) 

APA Estadual Sapucaí Mirim – SP (39.800 ha) 

APA Estadual São Francisco Xavier – SP (11.559 ha) 

APA Municipal de Campos de Jordão – SP (28.800 ha) 

http://www.ecodebate.com.br/2010/05/13/icmbio-tem-dois-anos-para-desenvolver-plano-de-manejo-da-apa-da-serra-da-mantiqueira-sp/
http://www.matutu.org/apaparticipativa/index1.htm
http://www.matutu.org/


 
 

APA Municipal da Serrinha do Alambari – Resende, RJ (5.760 ha) 

RPPN Ave Lavrinha – MG (49 ha) 

RPPN Mitra do Bispo – MG (35 ha) 

RPPN Alto Gamarra – MG (35 ha) 

Das 16 UC públicas que compõem o Mosaico Mantiqueira, sete são de proteção integral e nove são de uso sustentável, além das RPPN cujo número  

cresce constantemente. O Decreto nº 56.612, de 28 de dezembro de 2010, criou o Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú, localizado no Município  

de São Bento do Sapucaí – SP, com área de 3.154 hectares. Um dos principais desafios da gestão das unidades de proteção integral é a regularização  

fundiária. Recentes iniciativas do Instituto Chico Mendes de  Conservação da Biodiversidade – ICMBio, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, buscam  

avançar na regularização fundiária, a exemplo do que ocorre com o primeiro Parque Nacional criado, do Itatiaia-RJ, que possui apenas 30% de sua área  

regularizada e é foco de um amplo programa de  regularização iniciado em março de 2010. O Parque Estadual da Serra do Papagaio-MG, criado em 1998,  

com  22.900 hectares, vem avançando na sua  regularização fundiária. Em 2009 o IEF regularizou vários proprietários, totalizando quase 2.000 hectares e   

através do dispositivo da compensação social da reserva legal agregou a UC várias áreas para o parque. Em Minas, o mecanismo já está sendo utilizado  

nos Parques Estaduais , inédito no País e que já vem sendo adotado pelo Instituto Chico Mendes em parques federais localizados em território mineiro,  

como no Parque Nacional da Serra da Canastra. O Conselho Consultivo do Mosaico Mantiqueira – CCMM possui 35 cadeiras, ocupadas pelos gestores de 

 todas as UC que o compõe e por representantes da sociedade civil, preferencialmente indicados pelo conselho consultivo de cada UC. Alguns gestores  

representam mais de uma UC. A presidência do Conselho do Mosaico é sempre exercida por um gestor de UC, que conta com uma Secretaria Executiva,  

ambos com mandato de dois anos. No período de 2007-2009 a presidência foi ocupada pelo chefe da APA da Serra da Mantiqueira-MG e a secretaria  

executiva foi exercida pelo Instituto Oikos de Agroecologia-SP. Desde julho de 2009, quando foi aprovado o seu novo regimento interno, o CCMM elegeu  

a atual diretoria composta pela presidência (Chefe do Parque Estadual de Campos do Jordão-SP); Vice-presidência (Floresta Nacional de Passa  

Quatro-MG); a Secretaria Executiva (ONG Crescente Fértil-RJ) e a Vice-Secretaria Executiva (Floresta Nacional de Lorena-SP). 

 

http://www.crescentefertil.org.br/integrandomantiqueira/serra.htm: Área de Proteção Ambiental  (APA) da Serra da Mantiqueira Como após 15 anos da  

http://www.crescentefertil.org.br/integrandomantiqueira/serra.htm


 
 

criação da APA não houvesse Plano de Manejo, desde 1999 as ONGs Crescente Fértil, Fundação Matutu, Instituto Ideas, Partnershaft Mirantao, Instituto  

Brasil de Educação Ambiental, Centros Comunitários de Colina e Campo Redondo, SOS Mata Atlântica e Fundação Luterana de Diaconia, entre outras  

instituições, se uniram para implementar uma série de projetos de ecodesenvolvimento.  

Tais projetos, articulados entre si, compõem o Programa Mantiqueira. A APA se localiza entre as três maiores cidades do país - Rio de Janeiro, São Paulo  

e Belo Horizonte - englobando uma área total de cerca de 400.000 ha. Apresenta remanescentes florestais com alto grau de conectividade e está entre as  

Unidades de Conservação que integram o corredor sul da Mata Atlântica, onde estão concentradas as áreas contínuas de remanescentes florestais desse  

bioma.  O Parque Nacional do Itatiaia (PNI), situado na face sul da APA, é o primeiro Parque Nacional criado no Brasil, em 1937.  Possuindo uma área de  

quase 30.000 ha, o PNI representa uma importante matriz de espécies raras e endêmicas. No Rio de Janeiro, os municípios englobados pela APA  

apresentam altos índices de urbanização e economia diversificada com significativa presença de indústrias.  Já a região Sul de Minas caracteriza-se por  

uma realidade predominantemente rural, com economia pouco diversificada e padrões de renda relativamente baixos. 

Na APA coexistem diferentes culturas, como: descendentes dos índios Puris e Botocudos, imigrantes europeus (em especial alemães), mineiros de  

tradição católica, cidadãos urbanos em busca de vida alternativa ao consumismo convencional, grupos espiritualistas e empresários de turismo.  Seu  

patrimônio natural e cultural, mesmo com os processos de degradação em curso, é notável, abrigando peculiaridades cada vez mais raras no  

contexto regional do sudeste brasileiro.(Continua...) 

 

http://www.unitau.br/scripts/prppg/humanas/download/Humanas%202006%202/Pdf/7%BA%20art..pdf: Área Residencial em Zona de Amortecimento na Apa  

da Serra da Mantiqueira – Região do Vale do Paraíba, SP. Leila Regina Youssef Programa de Pós-graduação emCiências Ambientais da Universidade de  

Taubaté. Flávio José Nery Conde Malta Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Taubaté: estudo propõe discutir a pertinência ou não  

de ocupação para moradia de alta renda, na área de amortecimento prevista no plano de manejo da APA da Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, São  

Paulo. A experiência do SIG e sensoriamento remoto na construção de um ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida de BSG Silva –  

Citado por 1 - Artigos relacionados marte.dpi.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.22.../1375.pdf:  

http://www.unitau.br/scripts/prppg/humanas/download/Humanas%202006%202/Pdf/7%BA%20art..pdf
http://marte.dpi.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.22.20.37/doc/1375.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:v-YmOYMbn0YJ:marte.dpi.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.22.20.37/doc/1375.pdf+APA%2BDA%2BSERRA%2BDA%2BMANTIQUEIRA&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESiLppVal-4Lq_kjQsaIcCOKPVoRolPR2QtuC4pm1-E4RNuQJoEh2NOBEIbQvP88IK_tsrKG8oNeY-OYKfdpK9zYR44LM97GGLJfNxaR3RGoO2YtJBFgxxGHxwif22NTJrzWA5e1&sig=AHIEtbQ0AJZpud_OXWeoXWUj0uxNp_kSkA
http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&lr=&cites=3008396292934534843&um=1&ie=UTF-8&ei=Ic49TbOZOoPJgQeXgoHWCA&sa=X&oi=science_links&ct=sl-citedby&resnum=8&ved=0CF8QzgIwBzgK
http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&lr=&q=related:uwb3P334vykJ:scholar.google.com/&um=1&ie=UTF-8&ei=Ic49TbOZOoPJgQeXgoHWCA&sa=X&oi=science_links&ct=sl-related&resnum=8&ved=0CGAQzwIwBzgK


 
 

A experiência do SIG e sensoriamento remoto na construção de um gerenciamento participativo na Serra da Mantiqueira . Brenner Stefan Gomes Silva ;  

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE Caixa Postal 515 - 12201-970 - São José dos Campos - SP, Brasil . {brenner}@ltid.inpe.br 

O  projeto visa o fortalecimento do conselho consultivo da APA através de três eixos de ação: oficinas de  sensibilização com conselheiros,  

 caracterização sócio-econômica e ambiental envolvendo conselheiros e outros atores sociais residentes na APA, estratégias de comunicação e difusão  

de informações para a população. O projeto tem, como premissa, a necessidade de explorar e valorizar as relações que se tecem nas coletividades e sua  

proposta metodológica é ter a resolução de problemas ambientais como tema-gerador e não como atividade-fim. Desta forma, permitindo o desenvolvimento 

 de uma postura crítica e uma conseqüente contextualização do problema, recuperando aspectos locais fundamentais para a autonomia e a sustentabilidade 

 das ações. 

 

http://agricultura.itamonte.mg.gov.br/noticias.asp?id=814: RENOVAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA APA SERRA DA MANTIQUEIRA 

O conselho Consultivo da APA da Serra da mantiqueira deu início ao processo de renovação e convida a todos para divulgarem e estimularem a  

participação de instituições públicas e privadas para compor a gestão 2011/2012. Segue edital de renovação do conselho da APA da Serra da Mantiqueira,  

aprovado na reunião do Conapam realizada em Cruzeiro, dia 22 de outubro. 

  

http://www.itamonte.mg.gov.br/noticias.asp?id=688: 19/6/2010 Na comemoração de 25 Anos APA da Serra da Mantiqueira Prefeito Marcos é homenageado 

 por ASCOM - Sérgio Mendes Faria Nesta sexta-feira (18), na Sede da FLONA - Floresta Nacional de Passa Quatro, foi realizado um evento em  

comemoração aos 25 anos de criação da APA  Serra da Mantiqueira, que tem sua Sede em Itamonte. Na cerimônia compareceram inúmeras autoridades 

 ligadas a órgãos públicos e entidades voltadas a  conservação do meio ambiente e a parceria com a Unidade de Conservação. 

 

PDF] OS CIRCUITOS TURÍSTICOS COMO PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO PARA O ...Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

mailto:%7bbrenner%7d@ltid.inpe.br
http://agricultura.itamonte.mg.gov.br/noticias.asp?id=814
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http://www.arquitetura.eesc.usp.br/sspa/arquivos/pdfs/papers/04509.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:J2NW4DEMxOMJ:www.arquitetura.eesc.usp.br/sspa/arquivos/pdfs/papers/04509.pdf+APA%2BDA%2BSERRA%2BDA%2BMANTIQUEIRA&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESiybkAwDLnkYV-MKkOA0kY_ri_kA1qbOWYvDMFNa4H2bDtBTkF2g_nZLqZGKiuvh1CYDZ5Yc97m6AXIJgG6sUVdKnKH0uWVg6Ve36gK4-cXH_5_7tOAOVpT8ewQC5hDQFG4azDC&sig=AHIEtbTJCrkkd_7k2-ia-X7f82hrRgPwEQ


 
 

Mantiqueira. Segundo o Relatório Parcial de dados Secundários da APA da Serra da Mantiqueira. Sócio-economia e Ambiente que faz parte das ações  

do programa ...www.arquitetura.eesc.usp.br/sspa/arquivos/pdfs/papers/04509.pdf 

 

http://www.peamb.eng.uerj.br/trabalhosconclusao/2008/PEAMB2008JMCQuinteiro.pdf: Este estudo observa em que medida os instrumentos legais de  

proteção ambiental são eficientes na gestão do desenvolvimento sustentável de locais especialmente voltados para o turismo, dando uma ênfase à questão 

da participação, recentemente incorporada à legislação ambiental para a proteção de Unidades de Conservação. Foi baseado em pesquisa de campo,  

realizada entre setembro de 2006 e novembro de 2007, optando-se  por uma abordagem qualitativa. A Região de Visconde de Mauá apresenta importantes  

elementos deste debate, pois se encontra na Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira, no entorno do Parque Nacional de Itatiaia e, ao mesmo  

tempo, é um antigo pólo turístico. A comunidade presente no local é bastante heterogênea, formada por descendentes de diversos povoados e migrantes 

 vindos de cidades, e o ambiente em que vivem é considerado um dos mais ricos em  biodiversidade, pela grande variedade de espécies raras e endêmicas,  

além de apresentar muitas fontes de recursos hídricos. Apesar  disto, a localidade tem recebido um grande contingente de turistas, que representa, hoje,  

sua principal fonte de sustento. Desta forma, criam-se ali conflitos, contradições e transformações particularmente ricos para a discussão das questões  

propostas. Este trabalho observa em que medida  os instrumentos legais de proteção ambiental são eficientes na gestão do desenvolvimento sustentável  

de locais especialmente voltados para o turismo. Pretende-se, através do estudo de caso, confrontar as conseqüências da proteção ambiental legal  com as 

 ações de gestão pública, e com o desenvolvimento econômico da região, através do levantamento e da análise de alguns riscos e potencialidades da Região 

 de Visconde de Mauá, para a gestão do meio ambiente e do  turismo. Busca-se mostrar as implicações da implantação de unidades de conservação da  

natureza na vida das populações que habitam essas áreas, transmitindo conceitos importantes para a compreensão do engajamento da Região de visconde  

de Mauá no processo turístico, com a conscientização sobre o seu desenvolvimento e a participação dos diversos segmentos sociais no planejamento de 

 políticas sócio-ambientais. Apesar de uma boa consciência ambiental, a participação e o conhecimento sobre a legislação ambiental ainda são fracos.  

Faltam, ainda, medidas práticas que facilitem a difusão da legislação ambiental e o estímulo à participação no conselho gestor. Faz-se necessária a  

http://www.peamb.eng.uerj.br/trabalhosconclusao/2008/PEAMB2008JMCQuinteiro.pdf


 
 

educação para a participação, visando a autonomia dos participantes. Se bem conduzido, o turismo pode se tornar compatível e mesmo contribuir com a  

proteção ambiental, observando-se as particularidades de cada lugar. 

 

14) APA DE CAIRUÇU ( 89.242, 27/12/1983) 

 

Localizada no Município de Parati, Estado do Rio de Janeiro, tem o objetivo de assegurar a proteção do ambiente natural, que abriga espécies raras e  

ameaçadas de extinção, paisagens de grande beleza cênica, sistemas hidrológicos da região e as comunidades caiçaras integradas nesse ecossistema.  

A APA de Cairuçu é composta de duas partes, uma Continental e outra Insular, [...]  

A implementação de sistemas de coleta e tratamento de esgotos domésticos a nível omunitário ou de unidades residenciais e a aquisição  de áreas que  

tiverem especial interesse biótico constam entre as medidas a serem adotadas.  

Fica estabelecida, na APA de Cairuçu, uma Zona de Vida Silvestre, destinada prioritariamente à salvaguarda da biota, abrangendo os manguezais, as ilhas,  

os costões, as áreas de topografias mais acidentadas, bem como as mencionadas no artigo 18, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, onde não será  

 permitida  a construção de edificações, exceto as destinadas à realização de pesquisas, nem atividade degradadora ou potencialmente causadora de  

degradação ambiental, inclusive o porte de armas de fogo e de artefatos ou instrumentos de destruição da biota. Consideram-se como de proteção  

permanente as nascentes ou olhos dágua e o seu entorno, num raio de 60 metros, exceto na faixa necessária para assegurar a utilização e o bom  

escoamento das águas.´  Os projetos de urbanização que, pelas suas características, possam provocar deslizamento do solo e outros processos erosivos acentuados e a pesca  

predatória não serão admitidas. 

 

http://www.sosmatatlantica.org.br/index.php?section=project&action=projetoProjeto Cairuçu         Linha do Tempo 

 

1999 - Com apoio do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e Unesco, SOS Mata Atlântica lança o curso 'Acorda  

Cairuçu - Vivenciar para Conscientizar' 

http://www.sosmatatlantica.org.br/index.php?section=project&action=projeto


 
 

1999/2000 - SOS Mata Atlântica inicia Plano de Gestão Ambiental da APA Cairuçu com participação dos atores locais 

2000 - Início da campanha 'Jogue Limpo Cairuçu' de conscientização para os problemas de lixo em Paraty 

2001 - Em parceria com a Colgate/Palmolive, SOS Mata Atlântica inaugura viveiro de mudas em Paraty para recuperação de áreas degradadas 

2002 - Entrega do Plano de Gestão Ambiental da APA Cairuçu e inauguração do Centro de Informações Ambientais e Turísticas no acesso a Trindade 

 

Ao criar uma ponte entre dois atores diferenciados do processo de conservação do litoral, a população tradicional de caiçaras e proprietários do condomínio 

 de luxo Laranjeiras, a SOS Mata Atlântica conseguiu viabilizar a realização do Plano de Gestão Ambiental da APA Cairuçu, na porção sul do município de  

Paraty (RJ). O projeto, patrocinado pelo condomínio Laranjeiras, iniciou-se em 1999 e dependeu de uma cooperação técnica entre Ibama, IEF (Instituto  

Estadual de Florestas - RJ), Prefeitura de Paraty e SOS Mata Atlântica. A Área de Proteção Ambiental Cairuçu conta com 33,8 mil hectares, com 63 ilhas,  

dezenas de praias belíssimas, extensos manguezais, picos com mais de 1 mil metros de altitude, e comunidades caiçara, indígena e quilombola que são  

extremamente importantes para a conservação da Mata Atlântica. Além disso, engloba a Reserva Ecológica de Juatinga, de 10 mil hectares, cujo acesso  

só é feito a pé ou de barco. O envolvimento de todos os setores da sociedade, num modelo participativo, foi o ponto alto da parceria para a construção do  

documento. Após 3 anos de construção em atividades e assembléias participativas com as comunidades locais, onde o conhecimento tradicional foi  

agregado ao documento, o Plano de Gestão Ambiental foi entregue em 2002. Consiste num diagnóstico socioambiental baseado em entrevistas com as  

comunidades, levantamentos de campo e interpretações de imagens de satélite e fotografias aéreas, para a caracterização do uso do solo, da cobertura  

vegetal, da fauna, dos ambientes marinhos e do meio físico. O trabalho culminou ainda numa oficina de planejamento participativo com representantes da  

população para a definição do zoneamento territorial da área e dos objetivos. As recomendações contidas no Plano surgem como primeiras referências  

regionais para o uso do território, levando em conta população, turismo, economia e uso do solo. As comunidades começaram a ser envolvidas na  

elaboração do Plano a partir do curso  "Acorda Cairuçu - Vivenciar Para Conscientizar", capacitação ambiental para professores e  lideranças, em abril de  

1999. Durante o curso, os participantes apontaram a coleta seletiva de lixo como prioridade ambiental da região. Foram realizados, então, mutirões de  

limpeza e oficinas de arte para a sensibilização das pessoas e instaladas lixeiras plásticas e galpões de armazenamento de sucata em sete comunidades  

- Trindade, Paraty Mirim, Praia do Sono, Pouso da Cajaíba, Ilha do Araújo, Campinho da Independência e Cais do Porto. No verão de 2000, teve início a  

campanha Jogue Limpo Cairuçu, buscando a conscientização e o envolvimento da população e dos turistas em relação aos problemas de lixo de Paraty.  

 



 
 

A Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com a Sorriso Herbal, linha de higiene bucal da Colgate/Palmolive, instalou ainda um moderno viveiro no  

Horto Municipal de Paraty, com capacidade de produção de 50 mil mudas/ano, que vem promovendo várias atividades voltadas à recuperação de áreas  

degradadas, à capacitação de lideranças, entre outras relacionadas com o desenvolvimento sustentável da região. Por fim, no dia da entrega do Plano de  

Gestão Ambiental, a SOS Mata Atlântica inaugurou  o Centro de Informações Ambientais e Turísticas de Cairuçu, localizado no entroncamento 

 da Rodovia Rio/Santos, com via de acesso para Trindade. O centro passa a ser o lugar onde os moradores, visitantes, agentes de viagens, pesquisadores  

e interessados em geral encontram os resultados dos trabalhos desenvolvidos sobre Paraty. 

http://www.cairucu.org.br/mapas.php?com=18 

 

http://www.pagem.uerj.br/textos/175_2009/docs/plano%20cairu%E7u/mapas%20A3/zoneamento_estrategico_pdf_a3.pdf: MAPA PLANO DE MANEJO  

[PDF]  Plano de Manejo da APA de Cairuçu Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

Mapeamento da Cobertura Vegetal da APA de Cairuçu - Jardim Botânico do Rio de ... Áreas  Estratégicas da APA de Cairuçu. 1 - Ilhas e Ambientes  

Marinhos ... www.pagem.uerj.br/.../plano%20cairuçu/mapas%20A3/zoneamento_estrategico_pdf_a3.pd 

http://www.paraty.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1348&Itemid=71: O Conselho Consultivo da APA Cairuçu informa que as seguintes  

instituições foram selecionadas para participarem do Conselho Consultivo da APA Cairuçu no biênio 2010-2011: [...] 

 

http://www.ief.rj.gov.br/pesquisa/publicacoes/REJ/docs/10B.pdf: CONFLITOS DE INTERESSES EM UNIDADES DE CONSERVAÇ ÃO  DO MUNICÍPIO DE 

 PARATI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Laura Jane Gomes; (parte da Tese de doutorado, 2002) Maristela Simões do Carmo; Rozely Ferreira dos Santos 

― É evidente que apenas Decretos que regulamentaram a criação de Unidades de Conservação, como a Convenção da Biodiversidade, não são suficientes  

para impedir a exploração ilegal das áreas protegidas.   Prova disso é a falta da representatividade, nestes Fóruns, das Instâncias Públicas de Governo e  

ONG‘s que poderiam efetivamente defender a integridade das unidades de conservação de acordo com as finalidades para as quais foram criadas. O que  

se vê, é a ausência total de representantes do IBAMA. As ONG‘s, por sua vez, atuam de forma desarticulada e, apesar de importantes, possuem áreas de  

abrangências limitadas, defendendo interesses específicos.   Não se observam ações  efetivas ou mecanismos dos grupos de pressão, ao menos legalmente, a não ser os  

http://www.cairucu.org.br/mapas.php?com=18
http://www.pagem.uerj.br/textos/175_2009/docs/plano%20cairu%E7u/mapas%20A3/zoneamento_estrategico_pdf_a3.pdf
http://www.pagem.uerj.br/textos/175_2009/docs/plano%20cairu%E7u/mapas%20A3/zoneamento_estrategico_pdf_a3.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Jq6DcBipi30J:www.pagem.uerj.br/textos/175_2009/docs/plano%2520cairu%25E7u/mapas%2520A3/zoneamento_estrategico_pdf_a3.pdf+APA+DE+CAIRU%C3%87U&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESj6s4RsS4yWY6X7SlN_LEXqtW1sHvgU01l-vBYf4A0gSa2aHjHCMikX1uKx5g5LWRlqQBpWH8ZfgvKw8A4cfSbYep4CYGoKET1M6Jp-oEnXlksokl0Pbl5P6YXFSEaGZr6OdU1J&sig=AHIEtbS9-dHZPlkU2IT-OqmfKvFEqh7h9A
http://www.paraty.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1348&Itemid=71
http://www.ief.rj.gov.br/pesquisa/publicacoes/REJ/docs/10B.pdf


 
 

discursos carregados de  indignação diante a existência de tantas unidades  de conservação. Tais discursos contribuem para maiores desentendimentos e 

 falta de informação da população  sobre os verdadeiros propósitos das unidades de conservação.  

 Nestas áreas, o que se verifica são conflitos socioambientais, como o extrativismo de madeira,  palmito, bromélia, caça predatória, ocupações, que já eram  

institucionalizadas antes da implementação das leis ambientais e que persistem por não existirem mecanismos de gestão que inviabilizem tais atividades.[...]  

A falta de políticas que conciliem o desenvolvimento com a conservação, bem como um melhor entendimento, por parte da sociedade civil e do poder público, da importância de se preservar a biodiversidade direta e indiretamente, contribuem para uma total falta 

de orientação para as mudanças de postura dos cidadãos.   Os conflitos  

existentes na área pesquisada não são decorrentes de algum movimento  social que defende os interesses dos moradores das comunidades. Os conflitos 

 caracterizam-se pela presença de diversos grupos de pressão, onde a especulação imobiliária  e o comércio ilegal dos recursos naturais são priorizados.  

Quanto às instituições envolvidas, a falta de diálogo por si só já se caracteriza como geradora de conflito. Interesses opostos e apresentação de soluções  

infundadas são os principais problemas encontrados.   Mais do que  elaborar leis e estabelecer o poder de polícia, as instâncias públicas de governo devem  

buscar mecanismos de gestão que consigam consolidar efetivamente o desenvolvimento sustentável em ecossistemas como a Mata Atlântica.   O desafio de 

 desenvolver  técnicas e processos que facilitem a negociação de conflitos tem motivado inúmeras iniciativas, porém, é necessário verificar os aspectos  

metodológicos que melhor contribuam para o tratamento dos conflitos encontrados.   

 

TERMO DE REFERÊNCIA: O presente termo de referência tem por objetivo a contratação de ―ESTUDO PARADETERMINAR A CAPACIDADE DE 

 SUPORTE, INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE E PROPOSTAS DE AÇÕES PARA A REGIÃO DE TRINDADE E ÁREAS ABRANGIDAS PELA  

APA de Cairuçu, muniicípio de  PARATY-RJ‖, a ser coordenada pela Fundação SOS Mata Atlântica e Associação Cairuçu no âmbito da parceria com o Instituto Chico Mendes de  

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA). O presente termo de referência tem por objetivo a  

contratação de serviços técnicos para elaboração de estudos que determinem a Capacidade de Suporte, apresentem Indicadores de Sustentabilidade e  

subsidiem Propostas de Ações para a utilização adequada e racional dos recursos e atributos naturais da região de Trindade, Paraty/RJ, definida no item  

1.1.1 deste documento . As propostas e os documentos essenciais devem ser enviados até 30 de julho de 2010 para FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA 



 
 

 

http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT2-334-549-20100909151505.pdf: V Encontro Nacional da Anppas4 a 7 de outubro de 2010Florianópolis –  

SC – Brasil. Território em disputa: o caso dos caiçaras da Cajaíba. Ana Alves De Francesco (UNICAMP). Mestranda do Programa de Pós-Graduação em  

Antropologia Social.  anadefrancesco@gmail.com 

 

15)APA de Piaçabuçu ( dec.88.421, 21/06/1983) 

- Fica declarada Área do Proteção Ambiental APA de Piaçabuçu  com o objetivo de assegurar a proteção de quelônios marinhos, aves praieiras e a fixação  

de dunas, e a finalidade de proteger o entorno da Estação Ecológica da Praia do Peba;  é declarada como de relevante interesse ecológico, para os efeitos  

do Artigo 18, Parágrafo Único da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.[...] 

O exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da biota regional, principalmente os quelônios marinhos está proibido , entre outras  

medidas, a abertura de vias de comunicação, a realização de grandes escavações de canais e a implantação de projetos de urbanização, sempre que  

importarem na realização de obras de terraplenagem, dependerão de autorização prévia federal. Zona de Vida Silvestre, destinada prioritariamente à  

salvaguarda da biota, abrangendo entre outros, os banhados, as áreas cobertas pela areia e as dunas revestidas de vegetação.  (padrão)   

 

Seasonal abundance of migratory birds in the Piaçabuçu Protection ...de SAS Cabral - 2006 - Citado por 2 - Artigos relacionados 

A fidelidade dessas aves a APA de Piaçabuçu observada nessa pesquisa indica ser a área um sítio de invernada, reforçando sua importância para a conservação ...www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101...script...  

 

[PDF] A RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DE ALAGOAS Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

Decreto Federal nº 88.421 da APA de Piaçabuçu e está inserida na abrangência da mesma com uma área total de. 278 ha. Seus limites estão definidos  

pela ... www.rbma.org.br/rbma/pdf/Caderno_29.pdf 

http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/mosaico.php?LAT=-10.370000&LON=-36.360000&UC=A.P.A.%20de%20Piacabucu&TIPOUC=Un.%20Conserva%E7%E3o&IDATE=2011-01-19&FDATE=2011-01-

19&TABLE=focosUCs&RES=3&IMA=ModisTerraRF_2011018&TEM2=UCFederal&LANGUAGE=PT&TAM=G 

http://www.edufal.com.br/2008/index.php?pagina=detalhes&id_prod=33&id_categ=6:Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu - Diagnóstico, Avaliação e  

http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT2-334-549-20100909151505.pdf
mailto:anadefrancesco@gmail.com
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-81752006000300033&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-81752006000300033&script=sci_arttext
http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&lr=&cites=17851402298176908180&um=1&ie=UTF-8&ei=o-A9TcyQFpOcgQek_aDDCA&sa=X&oi=science_links&ct=sl-citedby&resnum=1&ved=0CB0QzgIwADgK
http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&lr=&q=related:lCttNc_rvPcJ:scholar.google.com/&um=1&ie=UTF-8&ei=o-A9TcyQFpOcgQek_aDDCA&sa=X&oi=science_links&ct=sl-related&resnum=1&ved=0CB4QzwIwADgK
http://www.rbma.org.br/rbma/pdf/Caderno_29.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ETyqlQsRR08J:www.rbma.org.br/rbma/pdf/Caderno_29.pdf+apa+de+pia%C3%A7abu%C3%A7u&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESjlBEyLa9-hnglNzWzVFzwkQuNYCXy8-kfmVRPLE4C0Ld_6vE1NLL8XjwzGaOXU7gWW9opvt4DjdfauzW44arXfIccvLolhj4BJva1IuI-B6YmCuM_5EfLGxjZG6pysP3gRnJOu&sig=AHIEtbQokZRrxdeM65GlrfrMO7aawAWWBw
http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/mosaico.php?LAT=-10.370000&LON=-36.360000&UC=A.P.A.%20de%20Piacabucu&TIPOUC=Un.%20Conserva%E7%E3o&IDATE=2011-01-19&FDATE=2011-01-19&TABLE=focosUCs&RES=3&IMA=ModisTerraRF_2011018&TEM2=UCFederal&LANGUAGE=PT&TAM=G
http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/mosaico.php?LAT=-10.370000&LON=-36.360000&UC=A.P.A.%20de%20Piacabucu&TIPOUC=Un.%20Conserva%E7%E3o&IDATE=2011-01-19&FDATE=2011-01-19&TABLE=focosUCs&RES=3&IMA=ModisTerraRF_2011018&TEM2=UCFederal&LANGUAGE=PT&TAM=G
http://www.edufal.com.br/2008/index.php?pagina=detalhes&id_prod=33&id_categ=6


 
 

Zoneamento Roberaldo Carvalho de Souza  Tem-se a coincidência de haver um campo de petróleo sob uma área de Proteção Ambiental, como é o caso da 

 APA de Piaçabuçu. O desafio fica por conta de poder colocar em prática a operação de petróleo dentro de uma área ecologicamente sensível. Com o  

objetivo e perspectiva de manter a integridade dos  ecossistemas, a PETRÓBRAS contribuiu para a elaboração do Zoneamento Ambiental, Estudo de  

Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) da APA de Piaçabuçu, através de contrato com a FUNDEPS e com execução da UFAL  

- Universidade Federal de Alagoas. ISBN: 85-7177-055-7 1 ª edição - 2000 / 424 pág. 

 

http://164.41.2.88/siacad/formados.cfm:  

Centro de Desenvolvimento Sustentável - FORMADOS Redes e tramas – identidade cultural e gestão ambiental na APA de Piaçabuçu, Alagoas.  

TEXTO COMPLETO. Christiane Horowitz, Maria Augusta Almeida Bursztyn ...164.41.2.88/siacad/formados.cfm  

 (não foi possível localizar) 

 

http://www.ifbae.com.br/congresso5/pdf/B0011.pdf: 5 ème  colloque de l‘IFBAE – Grenoble, 18 et 19 mai 2009  

Desenvolvimento no município de Penedo, Alagoas, Brasil: Em busca de novas territorialidades através do turismo no âmbito da globalização ;  

Águida Maria da Veiga Feitosa; Lindemberg Medeiros de Araujo: o trabalho examina as possibilidades de desenvolvimento do município de Penedo com  

base no turismo e analisa as perspectivas de articulação desse município com o APL de turismo Caminhos do São Francisco. Este APL envolve 12  

municípios localizados no baixo curso do rio São Francisco, no estado de Alagoas.  

Resumo das Ações - Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica ...Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

entorno da APA de Piaçabuçu, no Estado de Alagoas. • Elaboração de diagnóstico sobre a situação de lagoas marginais e várzeas. ... 

www.inga.ba.gov.br/gtsaofrancisco/common/fckeditor/.../transfer.php? 

 

http://www.ale.al.gov.br/www/noticiasTexto.asp?id=985: O assessor de comunicação da Codevasf, Eduardo Motta, fez uma explanação para mostrar a  

importância econômica da obra para a cidade de Penedo. ―Essa construção, se acontecer na cidade de Piaçabuçu, atingirá a Área de Preservação  

http://164.41.2.88/siacad/formados.cfm
http://164.41.2.88/siacad/formados.cfm
http://164.41.2.88/siacad/formados.cfm
http://www.ifbae.com.br/congresso5/pdf/B0011.pdf
http://www.inga.ba.gov.br/gtsaofrancisco/common/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/transfer.php?file=/uid000003_6170726573656E746163616F4942414D415F7265766974616C697A6163616F2E706466
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:VAO7KufBIWoJ:www.inga.ba.gov.br/gtsaofrancisco/common/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/transfer.php%3Ffile%3D/uid000003_6170726573656E746163616F4942414D415F7265766974616C697A6163616F2E706466+apa+de+pia%C3%A7abu%C3%A7u&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESj9-R4tkUI9kXItVnznNrQN70KclZxLhxNoHWV7FMx5ooN5UidWZ9mZMud0SWzthpfr1xryVe8TMXuyjSQx6xrrst8-EH_Yy5_ydMGFq4vrrgoDw5mFGMqI1ekHrv3gZXqVwMeM&sig=AHIEtbR2jpFhZJF1H3FflEUlM7Vb2Uprpg
http://www.inga.ba.gov.br/gtsaofrancisco/common/fckeditor/.../transfer.php
http://www.ale.al.gov.br/www/noticiasTexto.asp?id=985


 
 

Ambiental  (APA) [grifo nosso] existente na região, ou seja, causando um imenso dano ambiental e para o ecossistema local‖, afirmou ele. A APA do  

Marituba, em  Piaçabuçu, serve como berçário para diversas espécies, especialmente tartarugas marinhas. A obra atingiria profundamente o local.  

―Esta APA tem a  finalidade de preservar as características naturais, a biodiversidade da fauna e da flora e a produtividade pesqueira‖, acrescentou Motta.  

Boletim: ICMBio em Foco N  100  29 mar. 2010 ...   

Verde,  Esec Castanhão,Apa de Piaçabuçú, ...ww.calameo.com/books/0000887903680996109d8 –  

 

 

Centro de Desenvolvimento Sustentável - FORMADOSRedes e tramas – identidade cultural e gestão ambiental na APA de Piaçabuçu, Alagoas.  

[Obs> autoria diverge. Não foi localizado .] TEXTO COMPLETO. Mônica Castagna Molina, Laís Maria Borges de Mourão Sá ... 

164.41.2.88/siacad/formados.cfm?data=1     [não localizado] 

http://www.premioreportagem.org.br/article.sub?docId=31135&c=Brasil&cRef=Brazil&year=2010&date=fevereiro%202010 

 

16) APA da Serra da Tabatinga  (dec. 99.278, 06/06/1990) 

Na região situada nos Municípios do Alto Parnaíba-MA e Ponte Alta do Norte-10 a APA irá garantir a conservação da fauna e flora e do solo,proteger as  

nascentes do Rio Parnaíba, assegurando a qualidade das águas e as vazões de mananciais da região, assegurando condições de sobrevivência das  

populações humanas ao longo do referido rio e seus afluentes.Devem ser evitadas em especial as atividades mineratórias e agropecuárias;[...] 

Fica estabelecida na APA Serra da Tabatinga uma Zona de Vida Silvestre, destinada, prioritariamente, à salvaguarda da biota nativa, para garantia da  

reprodução das espécies, proteção do habitat de espécies raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção, e proteção de ecossistemas hídricos. 

http://eptv.globo.com/terradagente/terradagente_interna.aspx?295480: 

Corredor ecológico no Jalapão. Ideia é interligar cinco unidades de conservação e proteger região16/04/2010 - 11:22fonte: ICMBio. Agora é fato. O Instituto  

Chico Mendes e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA, sigla em inglês) começam a desenvolver os primeiros estudos para a implantação  

de um corredor ecológico na região do Jalapão (TO). A intenção é que ele interligue cinco unidades de conservação (o Parque  Nacional (Parna) Nascentes 

http://www.calameo.com/books/0000887903680996109d8
http://www.calameo.com/books/0000887903680996109d8
http://164.41.2.88/siacad/formados.cfm?data=1
http://164.41.2.88/siacad/formados.cfm?data=1
http://www.premioreportagem.org.br/article.sub?docId=31135&c=Brasil&cRef=Brazil&year=2010&date=fevereiro%202010
http://eptv.globo.com/terradagente/terradagente_interna.aspx?295480
http://eptv.globo.com/terradagente/terradagente_interna.aspx?295480


 
 

 do Rio Parnaíba, a Estação Ecológica (Esec) Serra Geral do Tocantins, e a Área de Proteção Ambiental (APA) Serra da Tabatinga, todas federais, e o  

Parque Estadual do Jalapão e APA do Jalapão, ambas estaduais).  [...] Felizmente a área em estudo inicial do Projeto Corredor Ecológico do Jalapão  

apresenta baixa densidade populacional (são cerca de 95 mil habitantes, distribuídos em 12 municípios), o que representa menos de um habitante por  

quilômetro quadrado. A região do Jalapão, antes considerada como um deserto brasileiro, é rica em biodiversidade, principalmente por resguardar uma  

rica rede hidrográfica essencial para a manutenção das bacias dos rios Parnaíba, São Francisco e Tocantins. Apesar disso, como é praxe no Brasil, ela  

tem sido alvo de sérias ameaças com o avanço da monocultura de soja e a consequente eliminação de grande parte de sua cobertura vegetal. O Termo de 

 Cooperação Técnica entre os governos do Brasil e do Japão para a criação  deste projeto foi assinado em novembro de 2009. A previsão é de que as  

atividades - feita por intermédio do ICMBio e da JICA – terminem em três anos. O primeiro passo da empreitada será de definir um diagnóstico socioambien 

tal da região, buscando identificar e mensurar oportunidades e ameaças. Paralelamente deverão acontecer as articulações para construção das parcerias  

necessárias, devendo ser envolvidas instituições governamentais das três  esferas, universidades, entidades da sociedade civil, empresários e organizações  

não governamentais. 

17)APA Cananéia-Iguape-Peruíbe (dec. 90.347, 23/10/1984 e dec. 91.982, 06/11/1985) 

[...] fica declarada área de proteção ambiental, as regiões situadas nos Municípios de Cananéia, Iguape, Peruíbe, Itariri e Miracatu, no Estado de São Paulo,  

com as delimitações geográficas constantes do artigo 3º, deste Decreto.  

Art. 2º - A declaração de que trata o artigo anterior, além de possibilitar, às comunidades caiçaras, o exercício de suas atividades, dentro dos padrões  

culturais estabelecidos historicamente, e de conter a ocupação das encostas passíveis de erosão, tem por objetivo proteger e preservar:  

- Os ecossistemas, desde os manguezais das faixas litorâneas, até as regiões de campo, nos trechos de maiores altitudes;  

b) - as espécies ameaçadas de extinção;  

c) - as áreas de nidificação de aves marinhas e de arribação;  

d) - os sítios arqueológicos;  

e) - os remanescentes da floresta atlântica;  



 
 

f) - a qualidade dos recursos hídricos.  

[...] seguintes medidas prioritárias:  

I – zoneamento, entre outras [...] Fica estabelecida, na área da APA CANANÉIA-IGUAPE-PERUÍBE, uma Zona de Vida Silvestre, destinada, prioritariamente, 

 à salva guarda da biota. Área I - ZVS das Serras dos Itatins e do Peruíbe, Área II - Zona de Vida Silvestre a Noroeste do Rio Canela ou Cacunduva (Iguape), 

 Área III - Zona de Vida Silvestre das Serras do Cordeiro, Paratiú, Itapuã e Itinga, Área IV - Zona de Vida Silvestre das Serras do Arrepiado e do Tombador,  

Área V - Todos os mangues situados dentro da delimitação da APA e Área VI - A Serra do Itapitangui. 

O decreto 91.982 acresce áreas. 

http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1706203-1641,00.html: Turismo de pesca Junho 2010 - Número 296 

 
Fundação SOS Mata Atlântica lança programa para preservar os estoques pesqueiros na região do Lagamar, em São Paulo, e gerar emprego e renda  

A região tem a maior porção contínua de Mata Atlântica do país, cerca de 11% do total de remanescentes florestais existentes só no estado de São Paulo. Habitada desde os tempos coloniais 

 por comunidades caiçaras, até hoje é um local de preservação da cultura desses mestiços de índios e portugueses que permanecem com suas tradições e atividades, com especial atenção à  

pesca. Isso porque o Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananeia-Paranaguá, o Lagamar, possui uma variedade de espécies aquáticas que atrai muitos pescadores. Foi de olho nesse  

potencial que a Fundação SOS Mata Atlântica criou o Projeto Mata Atlântica & Pesca, uma forma de incentivar a atividade na região, gerando emprego e renda e preservando os estoques  

pesqueiros. A ONG, [SOS Mata Atlântica] que tem inúmeros programas de preservação da Mata Atlântica e que idealizou o Polo do Lagamar, lançou o projeto 

 com o  propósito de diagnosticar e monitorar a pesca amadora nas regiões de Iguape, Cananeia e Ilha Comprida, incentivando o turismo de pesca de forma  

sustentável   

 

http://www.physis.org.br/spvr/anais_IIspvr.pdf: II Seminário de Pesquisa do Vale do Ribeira : Construindo a rede de pesquisa da  APA CIP e entorno  

18 a 21 de agosto de 2005. O II Seminário foi apoiado financeiramente pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo  

―O II Seminário de Pesquisa foi promovido pelo Comitê Gestor da Área de Proteção Ambiental Cananéia, Iguape, Peruíbe (CONAPA-CIP).‖ 

 

http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1706203-1641,00.html
http://www.physis.org.br/spvr/anais_IIspvr.pdf


 
 

http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=92763&indexSearch=ID:  

 

 

 

http://www.idesc.org.br/arquivos/docs/Jornal_Mural_06.pdf PROJETO ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL DO VALE DO RIBEIRA 

OUTUBRO/2006    Nº 06 www.valedoribeirasustentavel.org 

 

Id: 92763 

Autor: Sao Paulo. Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

Título: Regulamentacao da APA Cananeia - Iguape - Peruibe: plano de gestao 

ecologico-economico. 

Fonte: Sao Paulo; SMA; 1996. 74 p. Ilus. 

Idioma: Pt. 

Descritores: AREAS DE PROTECAO AMBIENTAL 

Costa 

Planejamento Ambiental 

Costa 

Ecossistema 

Programação 

Responsável: PE8.1 

 CETESB , 20050810 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=92763&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=92763&indexSearch=ID
http://www.valedoribeirasustentavel.org/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=92763&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=92763&indexSearch=ID
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http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=92763&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=92763&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=92763&indexSearch=ID
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Id: 89603 

Autor: Brasil. Secretaria de Estado do Meio Ambiente; .Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis. 

Título: APA: area de proteçâo ambiental Cananeia-Iguape-Peruibe, Sao Paulo. 

Fonte: Sao Paulo; SMA; 1997. 6 p. 

Idioma: Pt. 

Descritores: Áreas Protegidas 

Proteção Ambiental 

Responsável: PE8.1 

 CETESB ; 02240, 20030507 

 

 

http://www.abdir.com.br/legislacao/legislacao_abdir_9_10_08_7.pdf 

DECRETO Nº 53.528, DE 8 DE OUTUBRO DE 2008 

Cria o Mosaico das Ilhas e Áreas Marinhas Protegidas do Litoral Paulista abrangendo as seguintes Unidades de Conservação: 

I - Área de Proteção Ambiental Estadual - APA Marinha do Litoral Norte; 

II - Área de Proteção Ambiental Estadual - APA Marinha do Litoral Centro; 

III - Área de Proteção Ambiental Estadual - APA Marinha do Litoral Sul; 

IV - Área de Proteção Ambiental Estadual - APA da Ilha Comprida; 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=89603&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=89603&indexSearch=ID
http://www.abdir.com.br/legislacao/legislacao_abdir_9_10_08_7.pdf


 
 

V - Área de Proteção Ambiental Municipal - APA de Alcatrazes; 

VI - Parque Estadual da Ilha Anchieta; 

VII - Parque Estadual da Ilhabela; 

VIII - Parque Estadual da Laje de Santos; 

IX - Parque Estadual Xixová-Japuí; 

X - Parque Estadual da Ilha do Cardoso; 

XI - Área de Relevante Interesse Ecológico Estadual de São Sebastião; 

XII - Área de Relevante Interesse Ecológico Estadual do Guará; 

XIII - Unidades de Conservação costeiras integrantes do Mosaico Estadual da Juréia-Itatins; 

XIV - Unidades de Conservação costeiras integrantes do Mosaico Estadual de Jacupiranga; 

XV - Unidades de Conservação costeiras do Estado de São Paulo integrantes do Mosaico Federal da Bocaina; 

XVI - Unidades de Conservação costeiras do Estado de São Paulo integrantes do Mosaico Federal do Litoral Sul do Estado de São Paulo e Litoral Norte do  

Estado do Paraná. 

Artigo 2º - Poderão integrar o Mosaico das Ilhas e Áreas Marinhas Protegidas do Litoral  

Paulista, nos termos do artigo 8º do Decreto federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, as seguintes unidades de conservação federais: 

I - Área de Proteção Ambiental Federal - APA Cananéia-Iguape-Peruíbe; 

II - Estação Ecológica Federal dos Tupiniquins; 

III - Estação Ecológica Federal dos Tupinambás; 

IV - Reserva Extrativista do Mandira [...] 

http://www.redepovosdafloresta.org.br/exibePagina.aspx?pag=142: O Viva a Mata chegou! Confira a programação e compareça! (2009) 

Domingo9h às 11h - Roda de conversa do Mata Atlântica vai à Escola - Com Beatriz Siqueira (coordenadora do Programa Mata Atlântica vai à Escola) e  

http://www.redepovosdafloresta.org.br/exibePagina.aspx?pag=142


 
 

Andrée de Ridder Vieira (coordenadora do Instituto Supereco) 

11h às 12h - Palestra -Projetos da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – Palestrante: Thaís Horta 

12h às 13h30 - Mesa redonda - Gestão participativa em unidades de conservação –Instituto Mater Natura 

13h30 às 14h30 - Palestra - 25 anos da Área de Proteção Ambiental Cananéia Iguape Peruíbe - Com Márcio Luiz Barragana Fernandes  

(Chefe da APA Cananéia, Iguape e Peruíbe) 

http://www.ivt-rj.net/sapis/anais2005/eixo7/beu.htm: ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS COMO SUBSÍDIO PARA O ZONEAMENTO MARINHO DO  

SETOR SUL DO LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO- SÃO PAULO/SP. Sandra Eliza Beu  

(Programa de Ciência Ambiental- PROCAM,Universidade de São Paulo, SP)Sônia M.F. Gianesella  

(Instituto Oceanográfico e Programa de Ciência Ambiental- PROCAM, Universidade de São Paulo, SP) Publicado em dezembro de 2005 

APA, CANANÉIA, IGUAPE, PERUÍBE 

 

Autor(es):  
Marilia Brito Rodrigues Moraes 

Editora:  ANNABLUME  

Área(s):  
ECOLOGIA 

ISBN: 8574194182 

Páginas:148 

Notícias Ibama cadastra novos conselheiros para a APA de Cananéia- Iguape-Peruíbe 06/07/2006 Autor: Airton De Grande Fonte: IBAMA/SP  

A Superintendência do Ibama em São Paulo está cadastrando interessados em participar do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental  

(APA) Cananéia-Iguape-Peruíbe, localizada no sul do Estado de SP. Podem cadastrar-se representantes de órgãos públicos e de entidades do  

poder público federal, estadual ou municipal, de entidades ligadas ao setor produtivo e de entidades da sociedade civil que atuem na região da  

APA.  Os cadastrados irão concorrer a 16 vagas para integrar o Conselho da APA, instância que participa ativamente da gestão da área. O prazo  

para cadastramento se encerra dia 21 de julho. 

 

http://www.ivt-rj.net/sapis/anais2005/eixo7/beu.htm
http://www.livrariaresposta.com.br/v2/editorasSP.php?editora=ANNABLUME


 
 

 

 

 08 / 10 / 2001COMITÊ GESTOR DA APA CANANÉIA-IGUAPE-PERUÍBE ESCOLHE SEUS MEMBROS 

O gerente executivo do Ibama no Estado de São Paulo, Wilson Lima, participa nesta segunda-feira (8) da reunião de formação do Comitê Gestor da Área  

de Proteção Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA CIP). O objetivo do encontro é definir os membros que farão parte do Comitê Gestor. A reunião será  

realizada na sede do Ibama, em Iguape, no litoral sul do Estado de São Paulo. O Comitê Gestor será integrado por representantes de órgãos e entidades da 

 administração federal, estadual e dos municípios abrangidos pela APA, por entidades da sociedade civil organizada e comunidades tradicionais. Segundo 

 Lima, o Comitê Gestor, que terá caráter deliberativo, irá propor planos, programas, projetos e ações aos órgãos públicos, ONGs e iniciativa privada, com o  

objetivo de garantir os atributos ambientais e a proteção dos recursos naturais existentes. 

(InforMMA) 

 

 

CORREDOR SERRA DO MAR 

 http://www.corredores.org.br/?pageId=texto&path=%2Fcontent%2FCorredores%2FSerra+do+Mar%2FEcologia+e+Conserva%E7%E3o%2FUnidades+de+Conserva%E7%E3o&docId=1365: Lista de UCs do Corredor São 201 unidades de conservação 

distribuídas em pequenos fragmentos ao longo de 12,6 milhões de hectares. Dentre as  

categorias estão: Estações Ecológicas (EE), Parques Nacionais (PARNA), Parques Estaduais (PE), Reservas Biológicas (REBIO), Reservas  

Ecológicas (RE), Reservas Florestais (RF), Áreas de Proteção Ambiental (APA), Reservas Extrativistas (RESEX) e Reservas Particulares do Patrimônio  

Natural. (RPPN) 
  

   

http://www.corredores.org.br/?pageId=texto&path=%2Fcontent%2FCorredores%2FSerra+do+Mar%2FEcologia+e+Conserva%E7%E3o%2FUnidades+de+Conserva%E7%E3o&docId=1365


 
 

   
 

18) APA Fernando de Noronha (dec. 92.755, 05/06/1986 e 94.780, 14/08/1987) 

 Sob a denominação de APA de Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e São Paulo, ficam declarados Área de Proteção Ambiental o Território  

Federal de Fernando de Noronha, a Reserva Biológica do Atol das Rocas e os penedos de São Pedro e São Paulo, com objetivos principais: 

I - proteger e conservar a qualidade ambiental e as condições de vida da fauna e da flora; 

II - compatibilizar o turismo organizado com a preservação dos recursos naturais; 

III - conciliar, no Território Federal de Fernando de Noronha, a ocupação humana com a proteção ao meio ambiente. 

 [...] Art. 6º. Haverá na Secretaria do Meio Ambiente, como órgão de assessoramento, um Conselho Técnico, composto por representantes dos seguintes órgãos: 

I - Estado-Maior das Forças Armadas; 

II - Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; 

III - Ministério da Agricultura; 

IV - Universidade Federal de Pernambuco; 

V - Universidade Federal da Paraíba; e 

VI - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

  

 

http://www.prpe.mpf.gov.br/internet/Casos/Fernando-de-Noronha/Documentos/Plano-de-Manejo-APA: TAC plano de manejo Este Plano de Manejo foi  

conduzido com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, com recursos alocados pelo Governo Brasileiro ao Projeto  

Conservação e Manejo dos Ecossistemas Brasileiros - PROECOS do IBAMA. Cons: Arcadis tetraplan. Período: 2004/2005 

O Encarte 1 - Contextualização da Unidade de Conservação – contextualiza a APA nos âmbitos internacional e nacional (federal e estadual), destacando-se  

http://www.prpe.mpf.gov.br/internet/Casos/Fernando-de-Noronha/Documentos/Plano-de-Manejo-APA


 
 

aspectos que possam auxiliar no seu planejamento e gestão. 

O Encarte 2 - Análise Regional da Unidade de Conservação - aborda, especificamente, a caracterização da Área de Influência dessa unidade de  

conservação. 

O Encarte 3 - Análise da Unidade de Conservação - é dividido em duas partes. A primeira parte apresenta o diagnóstico técnico da UC, enquanto a segunda 

 parte apresenta o diagnóstico participativo, elaborado junto à comunidade local, durante o processo de planejamento participativo da APA. O processo de  

planejamento participativo foi concluído na Oficina dePlanejamento, que contou com a participação de técnicos do IBAMA, consultores envolvidos 

 na elaboração do Plano e Manejo e representantes dos diversos setores que atuam na APA de forma direta ou indireta. 

O Encarte 4 – Planejamento - apresenta alguns dos instrumentos essenciais ao planejamento  e gestão da unidade de conservação, de extrema importância 

 para a sua efetiva implantação. 

 

19)APA de Guapi-Mirim (dec. 90.225, 25/09/1981) 

Fica declarada Área de Proteção Ambiental - APA de Guapi-Mirim, com o objetivo de proteger os manguezais situados na região ocidental da baía da  

Guanabara, a região situada na foz dos rios Iriri, Roncador, Guapi-Mirim e Imboaçu, abrangendo os Municípios de Magé, Itaboraí e São Gonçalo, no Estado  

do Rio de Janeiro, etc http://www.jbrj.gov.br/pesquisa/projetos_especiais/Guapimirim.htm: Projeto Manguezal A Área de Proteção Ambiental de Guapimirim 

INPE apresenta trabalho de sensoriamento remoto e revela recuperação florestal na APA Guapimirim  

O estudo ―Análise Multi-temporal da cobertura florestal do tipo manguezal da APA Guapimirim (RJ) através do processamento de imagens TM-LANDSAT‖,  

assinado pelos analistas Luiz Eduardo Morais, Douglas Gherardi e Leila Fonseca foi apresentado publicamente no XIV Simpósio Brasileiro de  

Sensoriamento Remoto. No trabalho, os analistas avaliaram as imagens de composição florestal da APA obtidas do satélite LANDSAT no período  

compreendido entre 1996 e 2007. No estudo foi observado significativo adensamento florestal, principalmente nas proximidades dos rios Guapimirim,  

http://www.jbrj.gov.br/pesquisa/projetos_especiais/Guapimirim.htm
http://www.icmbio.gov.br/apaguapimirim/download.php?id_download=58


 
 

Guaraí e Caceribu. Ao todo, cerca de 4,2 km2 ou 400 hectares de  manguezais densos foram encontrados em 2007 onde, 11 anos atrás, a cobertura  

florestal se apresentava bastante esparsa. O estudo não conclui se a recomposição florestal é fruto das políticas de proteção da região, porém para o  

chefe substituto da APA de Guapimirim, Maurício Muniz, as atividades de fiscalização foram determinantes para essa recuperação. ―Se levarmos em  

conta o processo de degradação que existia aqui, vemos que a criação da UC e a crescente fiscalização ao longo do tempo possuem papel fundamental 

 nessa recuperação‖. E completa: ―Essa é um grande presente no aniversário de 25 anos da APA Guapimirim‖. A APA de Guapimirim foi criada em 25  

de setembro de 1984 com o objetivo de proteger os últimos remanescentes de manguezais do fundo da baía da Guanabara. 

NUECO/APA Guapimirim 

http://ecoviagem.uol.com.br/noticias/ambiente/vale-do-rio-doce-promete-recuperar-apa-de-guapimirim-rj-5484.asp: Vale do Rio Doce promete recuperar  

APA de Guapimirim/RJ A Companhia Vale do Rio Doce, maior acionista da FCA - Ferrovia Centro Atlântica, se comprometeu a recuperar integralmente  

a APA - Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, atingida pelo vazamento de 60 mil litros de óleo do trem que descarrilou na semana5 de Maio de 2005.  

http://ecoviagem.uol.com.br/noticias/ambiente/vale-do-rio-doce-promete-recuperar-apa-de-guapimirim-rj-5484.asp
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http://www.sosma.org.br/blog/?p=1576: evereiro 9, 2010 on 10:59 am | In SOS Mata Atlântica | 

A Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) promovem no dia 27 de março uma ação voluntária no município de Guapimirim, no 

Rio de Janeiro. A iniciativa tem o apoio da Cooperativa Manguezal Fluminense, formada por pescadores da região e seus familiares, e conta com o patrocínio da Fundação Toyota do Brasil. 

A Área de Preservação  [sic] Ambiental (APA) de Guapimirim é uma importante Unidade de Conservação federal responsável pela proteção de manguezais na Baía de Guanabara. Essa ação tem 

como objetivo mobilizar e sensibilizar a população da cidade do Rio de Janeiro sobre a importância da Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, como os mangues, e divulgar a APA, 

localizada próxima da capital. Os voluntários participarão de uma apresentação da Unidade de Conservação e farão um plantio de mudas, além de visitar o mangue e contribuir para a limpeza de 

suas margens. Para participar desta ação é necessário de inscrever, envie seus dados (nome, idade, profissão, email e telefone) para o email acaovoluntariarj@sosma.org.br ou pelo telefone (11) 

3055-7894. 

 

http://www.bocaina.org.br/noticias/228-sos-mata-atlantica-e-icmbio-lancaram-fundo-de-r-16-milhoes-para-os-manguezais-da-baia-da-guanabara;  

SOS Mata Atlântica e ICMBio lançaram fundo de R$ 1,6 milhões para os manguezais da Baía da Guanabara. 2008 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=89603&indexSearch=ID#refine
http://www.sosma.org.br/blog/?p=1576
http://www.sosma.org.br/blog/?cat=1
http://www.bocaina.org.br/noticias/228-sos-mata-atlantica-e-icmbio-lancaram-fundo-de-r-16-milhoes-para-os-manguezais-da-baia-da-guanabara


 
 

 

ICMBio - APA GUAPIMIRIM No estado do Rio de Janeiro, um dos principais locais de captura do caranguejo-uçá é na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim, localizada 

no ...www.icmbio.gov.br/apaguapimirim  

http://www.100pctarraialdocabo.com.br/sites/port/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=504:  

02 - O MANGUEZAL DA APA DE GUAPIMIRIM E O ACIDENTE DE 2000: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS NO ECOSSISTEMA 20-Abr-2009. O Manguezal da APA de Guapimirim e o 

Acidente de 2000: Causas e consequências no Ecossistema. Eduardo Barbosa Ferreira 

http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/view/206/198: 

uso DE ÁREASDE PROTEÇAO AMBIENTAL: O CASO DO MANGUEZAL DA APA DE GUAPIMIRIM . ANDRÉLUIZMAGALHAESBOTELHO'  LUIZRENATOVALLEJO~  

MPF/RJ combate ocupação irregular na APA-Guapimirim :: Notícias ...12 jun. 2009 ... Para inibir a ocupação habitacional irregular na Área de Proteção Ambiental deGuapimirim, o Ministério 

Público Federal no Rio de Janeiro ...www.jusbrasil.com.br/.../mpf-rj-combate-ocupacao-irregular-na-apa-guapimirim  

http://www.mosaicocentral.org.br/index.php/noticias/190-fundo-guanabara-beneficiara-apa-guapimirim-e-esec-guanabara: Fundo Guanabara beneficiará APA Guapimirim e ESEC Guanabara 

(13.12.2010) 

http://www.lambda.maxwell.ele.puc-

rio.br/16213/16213_1.PDFXXvmi=ccQDjbcl9tUTEbkgHC9u3lbdDHoQvHEJTvmeIAAR5uLJH70pJ9UNv619Oq1l8G53dshV3SO8oAS7ISws3sgAAiJpKLLTsRXGlgCo9qxz2: Moysés, Yana 

dos Santos  

 A instalação do COMPERJ e a des-reterritorialização da Comunidade de Itambi (Itaboraí, Rio de Janeiro): desenvolvimentos e sustentabilidades / Yana dos Santos Moysés ; orientador: Augusto 

Cesar Pinheiro da Silva. – 2010.       135 f. : il.(color.) ; 30 cm     Dissertação (Mestrado)–Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Geografia, 2010. 

http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/300-caranguejos-apreendidos-em-niteroi-20101107.html: 300 caranguejos apreendidos em Niterói Crustáceos serão soltos na APA de Guapimirim 

Do R7, com Rede Record | 07/11/2010 às 11h32 

http://www.proac.uff.br/turismo/interpretacao-em-areas-naturais-propostas-de-novos-usos-para-area-de-protecao-ambiental-guapimirim: INTERPRETAÇÃO EM ÁREAS NATURAIS: 

PROPOSTAS DE NOVOS USOS PARA A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL GUAPIMIRIM admin - Posted on 12 Agosto 2010 Autor: Carine Magalhães Mallosto 

http://www.plenamulher.com.br/dicas.asp?ID_DICAS=1578 EVENTOS: Dia 05 de dezembro - Dia Internacional do Voluntário 3/12/2010 

 Fundação SOS Mata Atlântica realiza ações em comemoração a data Ações no Rio de Janeiro e em São Paulo no sábado (04/12) terão como objetivo valorizar locais que prestam importantes 

serviços para a população dessas cidades   

No próximo domingo (05/12) é comemorado o Dia Internacional do Voluntário e, como parte das comemorações, a Fundação SOS Mata Atlântica realiza eventos em São Paulo e no Rio de 

Janeiro neste sábado (04/12). Na capital paulista acontece o mutirão ―Seja Voluntário por Um Dia‖ na represa Guarapiranga e na capital fluminense a ―Ação Voluntária no Rio de Janeiro‖ na 

Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim. ―A população dessas cidades precisa ver, realmente, o que está entorno delas. Alguns lugares são fundamentais para a vida de todos nós, mas 

nem sempre são valorizados‖, afirma Belloyanis Monteiro, coordenador de Mobilização da SOS Mata Atlântica.  

   

http://www.peamb.eng.uerj.br/trabalhosconclusao/2005/PEAMB2005MFMRosa.pdf:O presente trabalho trata das condições de vida, trabalho e saúde dos pescadores e catadores de caranguejo 

http://www.icmbio.gov.br/apaguapimirim
http://www.icmbio.gov.br/apaguapimirim
http://www.100pctarraialdocabo.com.br/sites/port/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=504
http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/view/206/198
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http://www.mosaicocentral.org.br/index.php/noticias/190-fundo-guanabara-beneficiara-apa-guapimirim-e-esec-guanabara
http://www.lambda.maxwell.ele.puc-rio.br/16213/16213_1.PDFXXvmi=ccQDjbcl9tUTEbkgHC9u3lbdDHoQvHEJTvmeIAAR5uLJH70pJ9UNv619Oq1l8G53dshV3SO8oAS7ISws3sgAAiJpKLLTsRXGlgCo9qxz2
http://www.lambda.maxwell.ele.puc-rio.br/16213/16213_1.PDFXXvmi=ccQDjbcl9tUTEbkgHC9u3lbdDHoQvHEJTvmeIAAR5uLJH70pJ9UNv619Oq1l8G53dshV3SO8oAS7ISws3sgAAiJpKLLTsRXGlgCo9qxz2
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/300-caranguejos-apreendidos-em-niteroi-20101107.html
http://www.proac.uff.br/turismo/interpretacao-em-areas-naturais-propostas-de-novos-usos-para-area-de-protecao-ambiental-guapimirim
http://www.plenamulher.com.br/dicas.asp?ID_DICAS=1578
http://www.peamb.eng.uerj.br/trabalhosconclusao/2005/PEAMB2005MFMRosa.pdf


 
 

da região de manguezais da APA de Guapimirim, região compreendida pelos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim e Magé.  Os pescadores e catadores de caranguejo que são típicos 

trabalhadores informais, têm várias dificuldades no dia-a-dia, como a falta de proteção e ausência de garantias trabalhistas, convivem também com a  degradação progressiva da Baía de 

Guanabara e conseqüentemente a diminuição da pesca. O estudo teve como objetivo caracterizar esses trabalhadores informais, através da aplicação  de 100 questionários para a comunidade 

pesqueira da região estudada. Foram entrevistados 80 pescadores e 20 catadores de caranguejo para poder traçar um perfil desses trabalhadores. 

Portal do Meio Ambiente / REBIA / Editor: Vilmar S. D. Berna ... 

6 jan. 2010 ... Breno Herrera da Silva Coelho – ICMBio/APA de Guapimirim Dalia Maximina Pais – INEA/DIBAP Denise Flores Lima – INEA/DILAM ... 

www.portaldomeioambiente.org.br/.../2921-termo-de-referencia-para-atendimento-das-condicionantes-301-e-302-da-licenca-pre...  

ICMBio e SOS Mata Atlântica lançam fundo para manter duas unidades ...10 dez. 2010 ... Os rendimentos dessa aplicação serão destinados à Estação Ecológica (Esec) da Guanabara e à Área de 

Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim. ... 

oglobo.globo.com/.../icmbio-sos-mata-atlantica-lancam-fundo-para-manter-duas-unidades-de-conservacao-de-manguezais-923240847... 

 

20)APA de Guaraqueçaba ( dec. 90.833, 31/01/1985) 

 

http://www.oeco.com.br/maria-tereza-jorge-padua/16283-oeco_18681: Maria Tereza Jorge Pádua é engenheira agrônoma e fundadora da Funatura, membro do Conselho da Fundação O 

Boticário de Proteção à Natureza e da comissão mundial de Parques Nacionais da UICN. 

“O fim da APA de Guaraqueçaba?   
   

13 Set 2006, 19:33  

De há muito venho dizendo que a categoria de manejo Área de Proteção Ambiental (APA), prevista na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação ou SNUC, como ficou 

conhecido, é a mais frágil de todas. Talvez não exageraríamos se disséssemos que é  inútil em nosso país. Isto porque é a declaração de proteção de uma área que fica, em  quase sua 

totalidade ou em sua totalidade, nas mãos de particulares, onde as restrições de uso, portanto, são aquelas da legislação orgânica válida para qualquer propriedade no país. Em outras 

palavras, só se pode restringir em uma APA o mesmo que se pode restringir em qualquer outro lugar, APA  ou não. 

Por isso mesmo é a categoria de manejo que mais proliferou, tanto no nível federal, como nos estaduais. Em vários artigos já mencionamos o quanto o governo brasileiro já gastou para 

implementar APAs que jamais funcionaram, como as do Descoberto e a de São Bartolomeu no DF, entre muitas outras. Chegou-se a gastar, no passado, a bagatela de 15 milhões de dólares 

em nove APAs, o que significou, no mesmo período, menos do  que se aplicou em todas as demais unidades de conservação. Mas, como é a categoria  mais fácil de ser decretada e mais útil 

para fins demagógicos, foi usada a torto e direito  chegando-se ao absurdo de se estabelecer APA até no Jockey Club de uma capital, ou no bairro de Laranjeiras no Rio. É isso mesmo, APA  

serve para tudo. 

 Mas, algumas chegaram a ser importantes como um instrumento de certa proteção, ou  chamada de atenção para o entorno de unidades de conservação de verdade, como  Parques 

Nacionais ou Estaduais, Estações Ecológicas ou Reservas Biológicas. Até mesmo  para unidades de conservação de uso direto dos recursos naturais, algumas APAs foram importantes. 

Sempre temporariamente. Havia, entretanto, uma ou duas que teimavam em desmentir nossos argumentos contra se aplicar recursos em APAs e uma delas, talvez a mais bem manejada no 

Brasil, era a de Guaraqueçaba, no estado do Paraná. Esta APA abriga 312 espécies florestais, 254 espécies de aves, 118 de mamíferos, 50 espécies de répteis e 18 famílias da fauna 

http://www.portaldomeioambiente.org.br/meio-ambiente-natural/baia-de-guanabara/2921-termo-de-referencia-para-atendimento-das-condicionantes-301-e-302-da-licenca-previa-no-fe013990-do-comperj-itaborai-rj.html
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2010/12/09/icmbio-sos-mata-atlantica-lancam-fundo-para-manter-duas-unidades-de-conservacao-de-manguezais-923240847.asp
http://www.oeco.com.br/maria-tereza-jorge-padua/16283-oeco_18681
http://www.oeco.com.br/maria-tereza-jorge-padua/16283-oeco_18681


 
 

aquática. Ali vivem oito espécies de aves e sete de mamíferos ameaçadas de extinção. Favorecida pelo isolamento geográfico, a APA de Guaraqueçaba é considerada uma das regiões de 

maior importância para a conservação da biodiversidade no mundo.  

A APA de Guaraqueçaba, criada em 1985, com 314 mil hectares, está em uma região privilegiada de Mata Atlântica, quer seja pela exuberância de sua natureza, mas, também, pelo número 

de unidades de conservação, que no seu conjunto formam um importante corredor biológico. Lá estão o Parque Nacional do Superagüi, a RPPN de Salto Morato, da Fundação O Boticário 

de Proteção à Natureza, e muito perto estão unidades de conservação do Estado de São Paulo e Paraná como os parques estaduais da Ilha do  Cardoso, Intervales, Petar, Marumbi, Ilha do  

Mel, etc. 

Agora, como já ocorreu com a grande maioria das APAs, essa se encontra sob uma ameaça gravíssima. Desde 2003, famílias ligadas ao Movimento dos Sem-Terra vêm se instalando 

naquela que é a parte menos degradada da Mata Atlântica no país, portanto  no mundo, pois só nós temos esse bioma, com o beneplácito e o apoio de todas as  autoridades envolvidas. Claro 

está que são baseadas no argumento que se pode fazer “desenvolvimento sustentável” na região e, ainda, que seriam poucas famílias a serem assentadas. Parece brincadeira! Como se o 

governo pudesse limitar a seu bel prazer o número de famílias! A realidade é bem outra. 

Um relatório da Sociedade de Proteção da Vida Silvestre (SPVS), uma séria e antiga ONG do Paraná que está há mais de duas décadas trabalhando na área, diz: “Inúmeros dados, de 

ordem técnica, econômica e histórica, mostram que isso (novos assentamentos rurais) é inviável. Admitir mais assentamentos na APA de Guaraqueçaba representaria a abertura de um 

perigoso precedente, com sérias conseqüências ambientais e socioeconômicas. Além disso, as famílias eventualmente assentadas estariam condenadas a uma experiência com chances de 

sucesso muito reduzidas, uma vez que a região tem baixa aptidão para a atividade agrícola”.  

O relatório continua dizendo: “A total incompatibilidade de qualquer processo de assentamento na extensão da APA de Guaraqueçaba é destacada em relatório técnico elaborado pelo 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em 2004. A preocupação expressa nesse  documento são as 

mesmas das entidades ambientalistas comprometidas com a conservação da região. 

 Na área da APA já vivem cerca de 10 mil habitantes, distribuídos entre Guaraqueçaba e parte dos municípios de Antonina, Paranaguá e Campina Grande do Sul. Cerca de 60% das famílias 

são formadas por assalariados e pequenos produtores, pouco tecnificados, vivendo em condições de subdesenvolvimento. Guaraqueçaba – município que abriga a maior parte da APA – tem 

um dos piores índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Paraná, superior apenas ao de dois dos 399 municípios do Estado.” 

 

Segundo as informações disponíveis, a presença do MST na APA de Guaraqueçaba data de janeiro de 2003, quando, “....a convite de um posseiro local, o movimento implantou  um 

acampamento numa pequena propriedade localizada na comunidade do rio Pequeno,  na bacia do rio Cachoeira, município de Antonina. Em abril de 2004 – definido pelo  MST como o 

Abril Vermelho, em alusão ao plano de invadir grande número de propriedades em todo o país -, os acampados ocuparam três propriedades rurais particulares localizadas na APA de 

Guaraqueçaba. A instalação dos primeiros acampamentos do  MST na APA de Guaraqueçaba motivou discursos segundo os quais a região comportaria novos assentamentos rurais, desde 

que implantados conforme um modelo de desenvolvimento sustentável. Tal possibilidade embute riscos muito sérios, não apenas para o meio ambiente, mas também para a sustentabilidade 

das comunidades locais e das famílias que eventualmente vierem a ser assentadas na região.” 

 

Obviamente as autoridades que favorecem esta ocupação das propriedades da região da APA de Guaraqueçaba esquecem o que os relatórios indicam: “..... os solos são rasos e de baixa 

fertilidade e, portanto, não se prestam à atividade  agrícola convencional. Condições precárias de acesso e restrições ambientais estabelecidas em lei completam o quadro desfavorável a 

esse tipo de atividade. Também, apesar de todos os avanços obtidos nos últimos anos, os projetos em curso no Litoral Norte  para adequar o uso dos recursos naturais ainda não 

conseguiram oferecer alternativas  para a maior parte das comunidades locais. A conversão à agricultura orgânica, por exemplo, atinge por enquanto pouco mais de 100 pequenos 

produtores. A chegada  de novas famílias agravaria o quadro de pobreza”. Os relatórios continuam indicando  que “atividades capazes de aliar interesses econômicos e ecológicos – como o 

cultivo do palmito Jussara – precisam de no mínimo uma década para se estabelecerem.  São, portanto, incompatíveis com a necessidade de curto prazo dos sem-terra e que sem alternativa 

de subsistência, muitas famílias da APA de Guaraqueçaba já vivem da exploração descontrolada dos recursos naturais, por meio de caça, pesca e extração ilegal de palmito, pressionando 

seriamente a biodiversidade. Assentamentos na região certamente agravariam o quadro, com graves conseqüências para essa unidade  de conservação”. 

 

De outra parte, como aponta a SPVS, o “histórico da ação do MST e do Incra em  outras áreas de proteção ambiental do Estado não permite acreditar na possibilidade  de implantação de 

assentamentos sem degradação ambiental. O exemplo mais clássico  é a derrubada de 25 mil hectares de floresta com Araucária em estágio avançado de conservação, numa área da Araupel 

http://www.spvs.org.br/principal/index.php


 
 

em Quedas do Iguaçu, desapropriada pelo Incra em 1997 e 1999”. 

 

A pretensão de se agravar as problemáticas sociais, econômicas e ambientais de uma área que evidentemente não pode suportar maior pressão humana do que a que já tem é absurda e 

responde seguramente a diretivas políticas que não se importam  com o futuro das populações atuais e menos, ainda, com o dos sem terra que serão assentados e logo, como sempre, 

abandonados a sua própria sorte. Porém, ao mesmo tempo, essa ação demonstra que as APAs não garantem a preservação dos recursos naturais nem da biodiversidade.  

 

Guaraqueçaba, como antes mencionado, era uma das únicas APAs do país que parecia  encaminhada para ser, na realidade, o que a lei diz que deve ser. Era a exceção que  confirmava a 

regra, de que elas nada ou quase nada protegem. Como é possível,  então, que órgãos do governo federal e estadual, inclusive os responsáveis pela área ambiental, possam ficar impassíveis 

com o início do fim da APA de Guaraqueçaba? 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd25/libia.pdf: COMUNIDADES  RURAIS  DA  APA  DE GUARAQUEÇABA:ENTRE  DIÁLOGOS  E  CONFLITOS Maristela Marangon; Libia Patricia 

Peralta Agudelo 

RESUMO Conflitos em Áreas de Proteção Ambiental (APAs) sinalizam a existência de um descompasso entre os diferentes instrumentos de gestão territorial, os grupos de interesse envolvidos 

e as políticas públicas ali aplicadas. No decorrer dos anos a falta de diálogo entre estes segmentos tem inviabilizado a convergência de idéias voltadas para uma finalidade comum: compatibilizar 

o uso sustentável dos recursos naturais com a presença humana. Analisamos o caso de comunidades rurais da APA deGuaraqueçaba, litoral norte paranaense, observando as tensões 

socioambientais produzidas em um contexto onde as técnicas voltadas à utilização dos recursos naturais, tradicionalmente cultivadas pelos habitantes nativos, são consideradas agressoras ao 

meio. Nesta APA, as contradições geradas pela não inclusão do saber local na política de gestão e a inflexibilidade da legislação ambiental, intensificaram a violência contra populações rurais já 

marginalizadas pela exclusão social. 

http://www.ipardes.gov.br/webisis.docs/diag_apa_guaraquecaba_texto_2_95.pdf: [PDF]  

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DA APA DE GUARAQUECABA  Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

DA APA DE GUARAQUECABA. I. S. I i. CURITTBA. 1995. MACROZONEAMENTO DA APA. DE GUARAQUECABA,de1990. ... 

www.ipardes.gov.br/.../diag_apa_guaraquecaba_texto_2_95.pdf - 

 

PESQUISA Gestão Participativa na APA de Guaraqueçaba - artigos ...RESUMO: Esta cartilha faz parte das atividades de fortalecimento do Conselho Gestor da APA de Guaraqueçaba, 

realizadas pelo "Programa Manejo de Pesca e ...www.ipe.org.br › Artigos científicos : http://www.ipe.org.br/artigos-cientificos/pesquisa-gestao-participativa-na-apa-de-guaraquecaba:  

http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT16/gt16_cristina_teixeira.pdf A PROTEÇÃO AMBIENTAL EM GUARAQUEÇABA: SUBSTITUIÇÃO DE AGENTES E DE 

CONCEPÇÕES SOBRE A RELAÇÃO SOCIEDADE-MEIO AMBIENTE   Cristina Teixeira   

Inventário Etnobotânico da APA de Guaraqueçaba Em regiões como a Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, onde a legislação permite o uso racional dos recursos naturais, o 

conhecimento das ...www.maternatura.org.br/qfazemos/.../proj_ieag.htm - 

http://www.spvs.org.br/projetos/sdc_pergunta.php: Projetos Seqüestro de Carbono Projetos de Seqüestro de Carbono  

Perguntas e Respostas Como os Projetos foram viabilizados? A aquisição de 19 mil hectares de áreas degradadas e de elevada importância biológica na Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Guaraqueçaba foi o primeiro passo para a implementação dos Projetos. Dessa forma, a SPVS deu início, em 1999, a uma iniciativa que reúne duas ações fundamentais: a conservação de um dos 

mais importantes remanescentes de Floresta Atlântica do Brasil e o desenvolvimento de projetos de captação de carbono, a fim de combater os efeitos do aquecimento global. Esse trabalho 

pioneiro somente foi possível graças a uma parceria com a organização não-governamental norte-americana The Nature Conservancy (TNC). A TNC foi a responsável pela captação dos recursos 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd25/libia.pdf
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http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:0e0ktAJ41WsJ:www.ipardes.gov.br/webisis.docs/diag_apa_guaraquecaba_texto_2_95.pdf+apa+DE+GUARAQUE%C3%87ABA&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEEShw8Ro5Tk9gzFpqdFyBSlwb8JCSPMmhTjBKvwEFdsO3wm9UyiHNik9-32oR2gufXWCo6wRq3A0OjVP0_CcIYAzI9O_m3w8-vq17lR376iLBUxtN9RH0bBrcxWUEcr7mIm9uEKYM&sig=AHIEtbRyfnFzXuE0S80TIZuW685zhgU7IA
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e estabelecimento de parcerias com as empresas American Electric Power (AEP), ChevronTexaco e General Motors. 

 

http://www.correiodolitoral.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1277:apa-de-guaraquecaba-sera-mostrada-na-convencao-do-clima&catid=37:territorio&Itemid=57: APA de 

Guaraqueçaba será mostrada na Convenção do Clima SEG, 26 DE OUTUBRO DE 2009 07:28 

 

Assessoria técnica para implantação do Conselho Deliberativo da ...Participação do Mater Natura: prestar assessoria ao IBAMA e ao "pool" de instituições que atuam na APA de Guaraqueçaba, 

no repasse de metodologias e ...www.maternatura.org.br/qfazemos/.../proj_asstec_ag.htm 

 

Blog da Sala Verde: inauguração da Sala Verde – Centro de Educação ...28 ago. 2007 ... O Conselho da APA de Guaraqueçaba vêm por meio deste convidar Vossa Senhoria à participar da 

inauguração da Sala Verde – CENTRO DE EDUCAÇÃO ... salasverdes.blogspot.com/2007/08/inaugurao-da-sala-verde-centro-de.htm : 28/08/2007 

 

A ETNOBOTÂNICA NA APA Na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, situada no litoral norte do Estado do Paraná, estudos etnobotânicos foram iniciados em 1991, ... 

www.fernandosantiago.com.br/etnobo.htm - 

http://www.loboguara.com/portfolio/impressos/pdf/infoapa.pdf: [PDF] ENCERRAMENTO DA GINCANA DE INTEGRAÇÃO DA APA III REUNIÃO ORDINÁRIA ... Formato do 

arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

municípios que fazem parte da APA - Guaraqueçaba, Antonina e Paranaguá - participaram de .... oito comunidades da APA de Guaraqueçaba: Antonina, Ilha ... 

www.loboguara.com/portfolio/impressos/pdf/infoapa.pdf 

 

Notícias > Conselheiros da APA de Guaraqueçaba/PR realizam ...4 dez. 2002 ... Conselheiros da APA de Guaraqueçaba/PR realizam primeira reunião ...Deliberativo da APA - Área de Proteção 

AmbientaldeGuaraqueçaba. ... pib.socioambiental.org/c/noticias?id=687 

 

2001 - IAPAR Zoneamento da APA de Guaraqueçaba. Curitiba: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social/IPARDES, 2001, v. , p. 43-50. ... 

www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo...  

http://www.biodiversityreporting.org/article.sub?docId=18042&c=Brazil&cRef=Brazil&year=2006&date=October%202005: BRA-046: Colonização de 

Guaraqueçaba Jeferson Jess   Jornal Gazeta do Povo, Curitiba, Paraná   October 2005  ONGs e empresas privadas investem na compra de terras, pela troca de 

créditos de carbono              http://www2.tvcultura.com.br/caminhos/31caminhosatlanticos/caminhosatlanticos2.htm: Caminhos Atlânticos Guaraqueçaba (PR) - 

segunda parte Ricardo Soares 

Faz parte da A APA de Guaraqueçaba o Parque Nacional do Superagui com 21.400 hectares. É considerado pela Unesco como patrimônio da humanidade. Embora não estejam em número 

adequado, os homens do Ibama mantém-se atentos para as necessidades e contradições da APA de Guaraqueçaba. MATER NATURA – Instituto de Estudos Ambientais - CEMA - Conselho ... 

»Plano de Ação para a Gestão Participativa dos Recursos Pesqueiros na APA de Guaraqueçaba: busca levantar, sistematizar e disponibilizar informações ... 

www.cema.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?...  

http://www.correiodolitoral.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1277:apa-de-guaraquecaba-sera-mostrada-na-convencao-do-clima&catid=37:territorio&Itemid=57
http://www.maternatura.org.br/qfazemos/projetos/proj_asstec_ag.htm
http://www.maternatura.org.br/qfazemos/projetos/proj_asstec_ag.htm
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http://www.fernandosantiago.com.br/etnobo.htm
http://www.fernandosantiago.com.br/etnobo.htm
http://www.loboguara.com/portfolio/impressos/pdf/infoapa.pdf
http://www.loboguara.com/portfolio/impressos/pdf/infoapa.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:RDnhOmMgD20J:www.loboguara.com/portfolio/impressos/pdf/infoapa.pdf+apa+DE+GUARAQUE%C3%87ABA&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESjXDvptJAXQXaoXDK62tj9uxvzh_ijAEA5nipbyNRp0EEreo8ZtmkV7EZRmBBzlwSRZkdRmUmkRsf5aGPBQIhePLRyDC-ux8haW_ChvdQuoDCDMV7B0v0poa7F7ur70Lzr7Tyve&sig=AHIEtbS9kTpAiTzcyWc2oKBetWXUAAl2QA
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http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=869
http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=869
http://www.biodiversityreporting.org/article.sub?docId=18042&c=Brazil&cRef=Brazil&year=2006&date=October%202005
http://www2.tvcultura.com.br/caminhos/31caminhosatlanticos/caminhosatlanticos2.htm
http://www.cema.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=29


 
 

Andrei Cornetta.pdf - A MATA ATLÂNTICA PRIVADA: CONFLITOS AGRÁRIOS ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat de A Cornetta-USP - Artigos relacionados Criada em 1985, 

a APA de Guaraqueçaba localiza-se no litoral norte do Paraná, ... O objetivo principal da implantação da APA de Guaraqueçaba sempre foi o de ... 

www4.fct.unesp.br/nera/publicacoes/singa2005/.../Andrei%20Cornetta.pd 

http://www.ipardes.gov.br/pdf/revista_PR/99/bessa.pdf Indicadores Ambientais Georreferenciados para a Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba Oduvaldo Bessa Junior * Ana Claudia de 

Paula Müller ** 

 

TNC no Brasil - Guaraqueçaba. Projeto contribui no combate ao ... ―Para nós, é muito importante garantir que as pessoas da localidade façam parte deste esforço para conservar e restaurar a 

floresta na APA de Guaraqueçaba‖, ...  www.nature.org/wherewework/.../brasil/.../art30105.html  Formada por três projetos de carbono (reservas Morro da Mina, Rio Cachoeira e Serra do 

Itaqui), a iniciativa é resultado do trabalho da TNC em parceria com a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), proprietária das três reservas e responsável pela 

implantação do projeto. A iniciativa conta com recursos e apoio da General Motors, da Chevron Texaco e da American Electric Power. 

 [PDF] APA Guaraqueçaba - 3.1 - APA Guaraqueçaba A Área de Proteção ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

3.1 - APA Guaraqueçaba. A Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba foi criada por decreto federal em outubro de 1985. Esta unidade de conservação de ―uso ... 

www.redeprouc.org.br/publicacoes/grupoiguacu/04.pdf 

Além da ação das agências dos governos federal e estadual, desde o início da década de 1990 a região tem sido o foco da atenção de organizações não governamentais voltadas à conservação, 

como a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, que mantém a Reserva Natural de Salto Morato, e a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem – SPVS, que desenvolve projetos que vão 

de alternativas econômicas para as populações locais ao combate ao aquecimento global, este em três antigas fazendas de criação de búfalos, que somam 18.000 ha, parcialmente convertidas em 

reservas particulares do patrimônio natural (RPPNs). 

O  fato  de  a  região  estar  sob  proteção  ambiental  faz  com  que  as  prefeituras  locais  recebam importantes aportes financeiros oriundos do ICMS ecológico, o que é relevante já que 

prefeituras como a de Guaraqueçaba (que recebe cerca de R$ 2 milhões/ano daquela fonte) constituem os principais empregadores na região. Também é significativo o fato de 58,2% dos 

agricultores terem rendimentos como aposentados (Rodrigues 2002), pois indica que a economia local depende, em  grande medida, de transferências do governo. 

 

Núcleo Interior da APA - Visite Guaraqueçaba - Cooperguará Ecotur  Também cultiva diversos produtos típicos da região da APA de Guaraqueçaba, como banana, mandioca, entre outros. Dona 

Neusa é conhecida em toda a região por ...  ww.visiteguaraquecaba.com.br/cooperativadetalhe.aspx?... 

http://www.visiteguaraquecaba.com.br/cooperativadetalhe.aspx?id=3: Núcleo Interior da APA Comunidades de Potinga e TagaçabaReservas Florestais e Parques Federais (acima de 10.000 Ha) 

PARANÀ 

nome localização área (Ha) 

APA federal de Guaraqueçaba 
Antonina, Campina Gd do Sul, Guaraqueçaba 

e Paranaguá 
291.498 

http://www4.fct.unesp.br/nera/publicacoes/singa2005/Trabalhos/Artigos/Andrei%20Cornetta.pdf
http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&lr=&q=related:Sws1gLuuN4gJ:scholar.google.com/&um=1&ie=UTF-8&ei=Ig9ATbXEAs_qgQfb96mdAw&sa=X&oi=science_links&ct=sl-related&resnum=1&ved=0CBsQzwIwADge
http://www.ipardes.gov.br/pdf/revista_PR/99/bessa.pdf
http://www.nature.org/wherewework/southamerica/brasil/features/art30105.html
http://www.nature.org/wherewework/southamerica/brasil/features/art30105.html
http://www.spvs.org.br/principal/index.php
http://www.redeprouc.org.br/publicacoes/grupoiguacu/04.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nPbPoW5GVrwJ:www.redeprouc.org.br/publicacoes/grupoiguacu/04.pdf+apa+DE+GUARAQUE%C3%87ABA&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESgU88jOTZdQG23pY11ojupCHd5uPISXsqasJ50bAmKl_iGmGmxb8zJEZs5QiZ3URAE9NepX57IMlPYGXrD9yOojl88-USu5N43--q8WHlSf_mAW3TeLWwccP12Y0WCZh2N6h-dM&sig=AHIEtbSsXBAhu42GxQW91smANoyp1WbLNA
http://www.visiteguaraquecaba.com.br/cooperativadetalhe.aspx?id=3
http://www.visiteguaraquecaba.com.br/cooperativadetalhe.aspx?id=3
http://www.visiteguaraquecaba.com.br/cooperativadetalhe.aspx?id=3


 
 

APA ilhas e varzeas rio Paraná 

Querência, Porto fino, São Pedro do Pr, 

Marilena, Nova Londrina, Diamante do Norto, 

Mato Grosso do Sul, Mundo Novo, Eldorado, 

Navirai e Itaquirai. 

1.003.059 

Estação Ecológica de Guaraqueçaba Guaraqueçaba 13.638 

Parque Nacional de Ilha Grande 

Altonia, São Jorge do Patrocínio, Vila Alta, 

Mato Grosso do Sul, Mundo Novo, 

Eldorado... 

78.875 

Parque Nacional do Iguaçú 
Céu Azul, Foz do Iguaçú, Matelandia, 

Medianeira, São Miguel do Iguaçú 
185.262 

Parque Nacional do Superagui Guaraqueçaba 34.254 

Reservas Florestais e Parques Estaduais (acima de 10.000 Ha) 

nome localização área (Ha) 

AEIT do Marumbi 
Antonina, Campina Gd do Sul, Morretes, 

Piraquara, Quatro Barras, São José dos Pinhais 
66.732 

APA estadual de Guaraqueçaba 
Guaraqueçaba, Antonina, Paranagua, Campina 

Gd do Sul 
191.595 

APA estadual de Guaratuba Guaratuba 199.586 

APA estadual do Passaúna 
Araucária, Almirante Tamandaré, Campo 

Largo, Ctba 
16.020 

APA estadual Serra Esperança Cruz Machado, Guarapuava, Inacio Martins, 

Irati, Mallet, Paula Freitas, Paulo Frontin, 
206.555 



 
 

Prudentópolis, Rio Azul e União da Vitória. 

APA estadual da Escarpa Devoniana 

Jaguariaiva, Lapa, Campo Largo, Porto 

Amazonas, Ponta Grossa, Castro, Tigabi, 

Senges, Arapoti, Pirai do Sul e Palmeira 

392.363 

Parque Estadual das Lauraceas Adrianópolis, Tunas do Pr. 27.524 

http://www.opalc.org.br/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=152: Compra de área ambiental por ONG gera protestos no Paraná 24-Mar-2006   

Pequenos agricultores exportam banana orgânica - Rio + 10 - Site ... No entanto, hoje existem restrições para essa prática tradicional, pois estão em área de preservação - Área de Preservação 

Ambiental (APA) de Guaraqueçaba - ...   www.ana.gov.br/.../RelatorioGestao/.../index.php.113.html  :: Pequenos agricultores exportam banana orgânica Por: Maura Campanili, para a Agência 

Estado 13 de setembro de 2002 

 

REPIDISCA-Comunidades rurais da apa de Guaraqueçaba: entre ...de M Marangon - 2004 

Título: Comunidades rurais da apa de Guaraqueçaba: entre diálogos e conflitos. Fonte: In: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e ...bases.bireme.br/cgi-

bin/.../online/?...p...  

Base de dados : REPIDISCA 

Pesquisa : 24149 [Identificador único] 

Referências encontradas : 1 [refinar] 

Mostrando: 1 .. 1   no formato [Detalhado] 
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Id: 24149 

Autor: Marangon, Maristela; Peralta Agudelo, Libia Patricia. 

Título: Comunidades rurais da apa de Guaraqueçaba: entre diálogos e conflitos 

http://www.opalc.org.br/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=152
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Fotocópia 

 

Texto completo 

 

Fonte: In: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade. 

Encontro da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Ambiente e 

Sociedade. São Paulo, ANPPAS, 2004. p.1-17, Ilus, tab. 

Idioma: Pt; Pt. 

Conferência: Apresentado em: Encontro da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa 

em Ambiente e Sociedade, 2, São Paulo, 26-29 maio 2004. 

Descritores: Brasil 

Proteção Ambiental 

Assentamentos Rurais 

Política Ambiental 

Responsável: PE8.1 

 CEPIS . CD; 0025, V29. 040638, 20050602 

 

[PPT]  ADOTE UM EMPREENDEDOR SOCIAL Formato do arquivo: Microsoft Powerpoint - Ver em HTML 

Plano de Ação para a Gestão Participativa dos Recursos Pesqueiros (APA de Guaraqueçaba-PR);. Strengthening Institutional Capacity for Compilation of Actions ... np-

net.pbworks.com/f/MATER+NATURA+-+Jefferson+Silvério.ppt 

 

[PDF] DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS A PARTIR DO ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida de MM do Amaral -

 2007 - Citado por 1 - Artigos relacionados banana e de palmito na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba. INTRODUÇÃO. A Àrea de Proteção Ambiental (APA) em seus 313 

400 ha, aproximadamente,... www6.ufrgs.br/seeragroecologia/ojs/include/getdoc.php?id.. 

DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS A PARTIR DO CONHECIMENTO TRADICIONAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ESTUDO DE 

CASO: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GUARAQUEÇABA – FLORESTA ATLÂNTICA – PARANÁ. 1Marcelo Mendes do Amaral; 2Daniel Gaiotto; 3Tiago Janela; Juliana 

Potério; João Navarro; 4Jean Barreto  

RESUMO Os sistemas agroflorestais (SAF‘s) vêm sendo utilizados como instrumento para a conservação e o desenvolvimento no litoral do Paraná. Embora a produção de banana orgânica em 

sistemas agroflorestais tenha aumentado em decorrência do manejo, gerando renda para as famílias, faz-se necessário o desenvolvimento de pesquisas para adequação destes às necessidades 

locais. Este estudo de caso permitiu identificar as principais potencialidades e limitações dos sistemas produtivos tradicionais, norteando assim o desenvolvimento de modelos de Sistemas 

Agroflorestais para a produção orgânica de banana e de palmito na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba. 
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http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd25/libia.pdf


 
 

Território e territorialidade na APA de Guaraqueçaba – PR  

Uejima, Henrique Shigueo 

Diniz Filho, Luis Lopes 

Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciencias da Terra. Programa de Pós-Graduaçao em Geografia 

Teses 

Territorialidade humana 

Geografia humana Meio ambiente  

2009 

http://hdl.handle.net/1884/19462  

 

Salto Morato em Guaraqueçaba 25 abr. 2010 ... A região da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, localizada no litoral norte do Paraná, é reconhecida nacionalmente 

pela ...www.artigonal.com/.../salto-morato-em-guaraquecaba-2229920.html 

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=41293&tit=Integracao-de-esforcos-vai-garantir-desenvolvimento-de-Guaraquecaba: Meio Ambiente Integração de esforços vai 

garantir desenvolvimento de Guaraqueçaba - 25/09/2008 16:40 A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Ibama e prefeitura de Guaraqueçaba promoveram nesta quinta-feira (25) 

no município a primeira reunião envolvendo o Grupo Gestor do governo do Estado e o Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba.  

 

O Grupo Gestor foi criado no início deste ano pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e pela Sanepar para ajudar a solucionar problemas urbanos que resultam em impactos ao meio ambiente 

da região.  

 

Aníbal Santos Rodrigues - IAPAR As condicionantes da sustentabilidade agrícola em uma Área de Proteção Ambiental: a APA de Guaraqueçaba. Londrina: IAPAR, 2005. 203p. ... 

www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?...  

 

http://revistagloborural.globo.com/EditoraGlobo/componentes/article/edg_article_print/1,3916,280993-1641-1,00.html:  

Remando para o futuro  

Edição 199 - Mai/02 

BÚFALOS COM MANEJO ECOLÓGICO: A criação de búfalos no litoral paranaense explodiu há 30 anos, quando o governo do estado, decidido a ocupar a região, ofereceu terras em 

condições vantajosas a empresários, muitos dos quais sem tradição em pecuária. Confiando na decantada rusticidade da espécie, alguns deles simplesmente soltaram os animais a esmo e, em 
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pouco tempo, as pastagens substituíram vastas áreas de Mata Atlântica, com graves prejuízos para o meio ambiente. Sem manejo adequado, as manadas derrubavam cercas e varavam rios, 

pisoteando a vegetação, em busca de alimentos.  

O manejo ecológico de búfalos foi introduzido em caráter experimental na Fazenda Ana Terra, de 484 hectares, em Antonina, de propriedade do 

pecuarista Ivo Almeida, gaúcho de Passo Fundo, radicado há muitos anos na região. Ex-presidente da Abupar - Associação de Bubalinocultores do 

Paraná, com fazendas de búfalos e gado bovino no município de Ivinhema, MS, ele abriu as porteiras aos técnicos da SPVS, disposto a conferir os 

resultados. Afinal, a empresa prometia aumento expressivo na produção de leite. Em troca, o fazendeiro se comprometeria a recuperar áreas degradadas. 

SUL . Paraná 

 

 

 

DESLOCAMENTOS: ECOTURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NO LITORAL NORTE DO PARANÁ 

 

http://www.ivt-rj.net Instituto Virtual de Turismo. O projeto Deslocamentos: Ecoturismo de Base Comunitária no Litoral Norte do Paraná inclui os 

 

http://www.ivt-rj.net/


 
 

municípios de  Antonina, Guaraqueçaba, Morretes e Paranaguá, é promovido pela Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental – 

SPVS e tem como responsável Clóvis Ricardo S. Borges. Entre os objetivos do projeto  está a realização de ações para melhorar a qualidade de vida de 

moradores de unidades de conservação e de seus arredores, assim como de empreendedores, guias e consumidores do turismo de base comunitária. A 

proposta inclui a formação de uma cooperativa de pequenos empreendedores e o desenvolvimento  do ecoturismo, que poderá ser uma importante atividade 

geradora de renda para as populações locais, promovendo também mudanças no conceito de desenvolvimento na  região. [...] 

Os empreendimentos cooperados estão distribuídos por diversas comunidades de  Guaraqueçaba e se dividem em núcleos, para facilitar a gestão e 

operacionalização dos seus roteiros e da própria cooperativa. Entre os parceiros do projeto estão a Agência do Desenvolvimento do Turismo Sustentável do 

Litoral do Paraná – Adetur,  a Associação Comercial Ilha do Mel – Acturim e a Associação de Condutores Águias  Marumbi, da Cooperativa de 

Ecoturismo. Todos os habitantes da região do projeto  serão envolvidos diretamente nas ações de capacitação e articulação em rede, tônica  dominante da 

proposta. Empreendedores, agricultores, associados de cozinhas  comunitárias, grupos de artesanato, grupos de fandango e prestadores de serviços  em 

geral, associados à cadeia produtiva do ecoturismo de base comunitária, serão envolvidos no processo por meio das oficinas para a dinamização da rede de 

economia solidária/cadeia produtiva do TBC. Nos eventos culturais e na  Feira do Turismo de Base Comunitária, no encerramento do projeto, todos os 

moradores e visitantes serão convidados a participar. 

 

 

 

 

[PDF] > PROJETO PROMOVE MINI-CURSO DE LEGISLAÇÃO Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

de moradores da APA de Guaraqueçaba para a Oficina de. Capacitação de Agentes Locais,... Participativa da APA de Guaraqueçaba, patrocinado pelo ... 

www.abdl.org.br/filemanager/.../Info_APA_Guaraquecaba_N_2.pdf -  

A DIFÍCIL ARTE DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO: A IMPLEMENTAÇÃO DA ...1 ago. 2009 ... Sua concepção foi fortemente inspirada na metodologia de zoneamento 

desenvolvida para a APA de Guaraqueçaba, no litoral paranaense (cf. ... www.calameo.com/books/0000735906ab45f20a355  http://www.calameo.com/books/0000735906ab45f20a355 

http://www.mst.org.br/node/8454: No Paraná, audiência pública discute regularização fundiária de área ocupada 23 de outubro de 2009 Neste sábado (24/10), a partir das 9h, as 30 famílias Sem 

Terra do acampamento José Lutzenberger realizam audiência pública para discutir a  situação fundiária da fazenda São Rafael, em Antonina, litoral do Paraná. 

 

11/30/2006 - ÁGUA: DONA DA VIDA 

19:00 1º Seminário de Integração da APA de Guaraqueçaba Dia 15 (segunda - feira): 7:30 Café da manhã; 8:30 12:30 PALESTRA II: Unidades de Conservação e ... 

www.rioparaibadosul.blogger.com.br/2006_11_01_archive.html -  

[PDF] Uso de imagens LANDSAT TM 5 para mapeamento - USO DE IMAGENS ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 1:100.000 da ÁPA de Guaraqueçaba, 

principal. Anais VIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Salvador, Brasil, 14-19 abril 1996, INPE, p. 85-86. ... marte.dpi.inpe.br/col/sid.inpe.br/deise/1999/02.18.../T196.pdf -  

[RTF] Carta Z13. - CARACTERÍSTICAS ETNOBOTÂNICAS DE QUATRO COMUNIDADESDE ... Formato do arquivo: Rich Text Format - Ver em HTML de JFMAM Jun 29 out. 

2010 ... Desde 2004 estou fazendo um levantamento de vítimas de tráfego no litoral norte do Paraná, com ênfase na APA de Guaraqueçaba e excluindo a ... 

xa.yimg.com/kq/groups/.../name/Carta+Z13.+In+memoriam-A+Texto.rt 

http://www.abdl.org.br/filemanager/download/208/Info_APA_Guaraquecaba_N_2.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:oigT6l0A2qUJ:www.abdl.org.br/filemanager/download/208/Info_APA_Guaraquecaba_N_2.pdf+apa+DE+GUARAQUE%C3%87ABA&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESjzXdA_Ys6NTOwNtjY2HmoOx_dtdZ4iml9CCQicR5TRkuumtq8qROJ5vG_BYo5Lz0BMrbWi0oJvlVV5YwI2UgtHVJHG8YwxYtCuwRHKIEyi6KVRDECMekCWcWtNqQnh2vEac38B&sig=AHIEtbRs0LuVKw8ujLPSWKk6Dv3Hj6Kw_A
http://www.calameo.com/books/0000735906ab45f20a355
http://www.calameo.com/books/0000735906ab45f20a355
http://www.mst.org.br/node/8454
http://www.rioparaibadosul.blogger.com.br/2006_11_01_archive.html
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http://marte.dpi.inpe.br/col/sid.inpe.br/deise/1999/02.18.15.00/doc/T196.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:MvTkgsc9cTIJ:marte.dpi.inpe.br/col/sid.inpe.br/deise/1999/02.18.15.00/doc/T196.pdf+apa+DE+GUARAQUE%C3%87ABA&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESj-AvddzHLgLWevSlXDhecyDe1KhUHXrZDzkd1UVEzchdCuegjF-WwIb-ivRSgALPcNpAcR1PIi1e8Kg6t8mXKSpZ8Pd8CMW_7s_AK-0Y8OtGHnW0aj7f7ojYjH_Z8POelEM1Q4&sig=AHIEtbQ2GcFQ91CEidmJq9OAqNSTEnw38A
http://xa.yimg.com/kq/groups/20665237/681376877/name/Carta+Z13.+In+memoriam-A+Texto.rtf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h8Rb10KyjBcJ:xa.yimg.com/kq/groups/20665237/681376877/name/Carta%2BZ13.%2BIn%2Bmemoriam-A%2BTexto.rtf+apa+DE+GUARAQUE%C3%87ABA&cd=98&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br


 
 

DECRETO Nº 90.883, DE 31 DE JANEIRO DE 1985 

Art. 1º - Fica declarada Área de Proteção Ambiental (APA), denominada Guaraqueçaba, localizada nos Municípios de Guaraqueçaba, Antonina e Paranaguá, no Estado do 

Paraná, com o objetivo de assegurar a proteção de uma das últimas áreas representativas da Floresta Pluvial Atlântica, onde encontram-se espécies raras e ameaçadas de extinção, o complexo 

estuarino da Baía de Paranaguá, os sítios arqueológicos (sambaquis), as comunidades caiçaras integradas no ecossistema regional, bem como controlar o uso de agrotóxicos e demais substâncias 

químicas e estabelecer critérios racionais de uso e ocupação do solo na região. 

Art. 2º - A APA de Guaraqueçaba tem também por finalidade proteger o entorno da Estação Ecológica de Guaraqueçaba. 

Parágrafo único. Ficam incluídas na APA de Guaraqueçaba, as águas interiores contidas no perímetro acima descrito, bem como as seguintes Ilhas: Ilha do Lessa, Ilha do Corisco, 

Ilha do Pastinho, Ilha Baixa Grande, Ilha das Rosas, Ilha Guamiranga de Fora, Ilha Guamiranga de Dentro, Ilha da Ponta Grossa, Ilha do Gerere, Ilha do Lamin, Ilha Guará, Ilha Bigua, Ilha das 
Cobras, Ilha das Bananas, Ilha Grande, Ilha dos Porcos, Ilha do Benito, Ilha Rosa, Ilhas das Gamelas, Ilha das Peças e Ilha do Superagui. 

Art. 4º - Fica excluída da APA de Guaraqueçaba, a cidade de Guaraqueçaba [...] 

Art. 5º - Na implantação e funcionamento da APA de Guaraqueçaba, serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas: [...] 

Art. 6º - Na APA de Guaraqueçaba ficam proibidas ou restringidas:[...] 

§ 4º Para melhor controlar seus efluentes e reduzir o potencial poluidor das construções destiladas ao uso humano, não serão permitidas:[...] 

§ 5º Visando a impedir a pesca predatória, nas águas marítimas ou interiores da APA e nas suas proximidades, será rigorosamente exigido o cumprimento da legislação pertinente 

da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE. [...] § 7º Não será permitida a retirada de areia e material rochoso, nem admitidas construções de qualquer natureza, exceto 

embarcadouros, nos terrenos de marinha e acrescidos, definidos nos artigos 2º e 3º do Decreto-lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946. Art. 7º - Ficam estabelecidas, na APA de Guaraqueçaba, 

Zonas de Vida Silvestre destinadas, prioritariamente, à salvaguarda da biota nativa, para garantia da reprodução das espécies, proteção dos "habitats" das espécies raras, endêmicas, em perigo e 

ameaçados de extinção. § 1º As Zonas de Vida Silvestres terão as seguintes delimitações:[...] II - Faixa de terra localizada na Serra do Itinga:[...] ll - Todos os manguezais existentes dentro do 

limite da APA de Guaraqueçaba. IV - As ilhas discriminadas a seguir:[...] V - Os Morros da Paca, Canudal e Superagui, a partir da curva de nível de cota altimétrica de 20 metros, localizados na 

Ilha do Superagui. VI - Os sítios arqueológicos, testemunhos da cultura dos paleomeríndios do Brasil, comumente Chamados Sambaquis (Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961). § 3º Visando à 
proteção da biota não serão permitidas nessas zonas:[...] 

 

21)APA  de Ibirapuitâ (dec.529, de 20/05/1992) 

Localizada nos Municípios de Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul e Santana do Livramento, no Estado do Rio Grande do Sul, a porção territorial e águas jurisdicionais, com o objetivo de garantir a 

conservação de expressivos remanescentes de mata aluvial e dos recursos hídricos ali existentes; melhorar a qualidade de vida das populações residentes através da orientação e  disciplina as 



 
 

atividades econômicas locais; fomentar o turismo ecológico, a educação ambiental e a pesquisa científica; preservar a cultura e a tradição do gaúcho da fronteira; além de proteger espécies 

ameaçadas de extinção a nível regional. [Etc...] 

http://sites.google.com/site/apadoibirapuita/ Sejam bem-vindos! 

  

   

Este é o espaço virtual criado pelo Conselho da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã para a divulgação das informações relacionadas a esta área protegida federal brasileira. 

 

APA do Ibirapuitã/RS 5 mar. 2008 ... ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO IBIRAPUITÃ Bioma: Pampa UF: RS (divisa Brasil-Uruguay) Municípios: Alegrete, Rosário do Sul, Quaraí e 

Santana ... apasbrasileiras.forumeiros.com/t2-apa-do-ibirapuita-rs  

 

APA do Ibirapuitã 23 dez. 2010 ... Na manhã desta quinta (23/12) os biólogos da APOLLO ONG protocolaram junto à APA do Ibirapuitã uma carta manifestando a intenção de realizar ... 

apadoibirapuita.blogspot.com/  Postado por APA Ibirapuitã on terça-feira, 25 de janeiro de 2011 

[PDF]  Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã: contrastes produtivos ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

de ÁDEPA DO IBIRAPUITÃ - Artigos relacionados Gráfico 1 – Realidades produtivas na APA do Ibirapuitã de acordo com a área e .... de terra que compõem a APA do Ibirapuitã. A produção 

de arroz irrigado, ... www.sober.org.br/palestra/13/808.pdf - 

 

Página Oficial do Conselho Consultivo da APA do Ibirapuitã ... 19/05/2009 - Disponibilizado pelos técnicos da APA a poligonal para visualizar os limites daAPA do Ibirapuitã no Google Earth 

Veja como abrir em seu ... br.oocities.com/apa_ibirapuita/  

 

Gestão da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã 12 jun. 2007 ... O grupo de discussão "Gestão da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã" destina-se a discutir com a sociedade a Gestão 

da APA do ... www.grupos.com.br/...apa.ibirapuita/.../15086.html 

http://sites.google.com/site/apadoibirapuita/
http://apasbrasileiras.forumeiros.com/t2-apa-do-ibirapuita-rs
http://apasbrasileiras.forumeiros.com/t2-apa-do-ibirapuita-rs
http://apadoibirapuita.blogspot.com/
http://apadoibirapuita.blogspot.com/
http://www.sober.org.br/palestra/13/808.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3Gx9WdifJDAJ:www.sober.org.br/palestra/13/808.pdf+apa+de+ibirapuit%C3%A3&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESggcRgIGhCDYgNSM0TlZbxNki7veCX8JTtCo_XVuwqzBj2_7ZgjqotxYVXAPqF6jq62bhzpZU9077bCgY9RrQ6c2owGXhaUItPX-vraT0V0VwEFRJ5caTVuHu-B24XrjoZPzKLg&sig=AHIEtbRz969alH6mRqCz5rh2A-qdPxbn1Q
http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&lr=&q=related:gka6KpS3TNAJ:scholar.google.com/&um=1&ie=UTF-8&ei=tCVATb62I4bGgAf-yZyJAw&sa=X&oi=science_links&ct=sl-related&resnum=5&ved=0CDwQzwIwBA
http://br.oocities.com/apa_ibirapuita/
http://br.oocities.com/apa_ibirapuita/
http://www.grupos.com.br/blog/gestao.apa.ibirapuita/permalink/15086.html
http://www.grupos.com.br/blog/gestao.apa.ibirapuita/permalink/15086.html


 
 

 

APA do Ibirapuitã - Parte 4: Ferramentas de Gestão das APAs - Pluridoc Referência bibliográfica: SILVA, E. L. "APA do Ibirapuitã". Apresentação PowerPoint. 2007. Vol. 1 - O que é a APA; 

Vol. 2 - Onde fica a APA; Vol. ... www.pluridoc.com/Site/.../default.aspx?...ID...  

APA do Ibirapuitã - Parte 4: Ferramentas de Gestão das APAs (0 Votos) de Eridiane Lopes da Silva 

Resumo em Português: Apresentação PowerPoint, dividida em 6 partes, que tem a finalidade de contextualizar a população a respeito da Gestão Ambiental da Área de Proteção Ambiental do 

Ibirapuitã (APA do Ibirapuitã). * Parte 1: entenda o que é a APA * Parte 2: saiba onde fica a APA * Parte 3: entenda para quê serve a APA * Parte 4: conheça as Ferramentas de Gestão 

Ambiental das APAs * Parte 5: conheça as dificuldades enfrentadas pela APA * Parte 6: conheça as principais potencialidades da APA 

Palavras-chave em Português: APA, Ibirapuitã, área, proteção, ambiental, meio, ambiente, gestão, uc, unidade, conservação 

Tipo: (Outro) Apresentação PowerPoint Áreas temáticas: Ciências e Tecnol. do Ambiente, Ordenamento do Território, Geografia 

Ano publicação/produção:  2007 Referência bibliográfica: SILVA, E. L. "APA do Ibirapuitã". Apresentação PowerPoint. 2007. Vol. 1 - O que é a APA; Vol. 2 - Onde fica a APA; Vol. 3 - Para 

que serve a APA; Vol. 4 - Ferramentas de Gestão Ambiental das APAs; Vol. 5 - Dificuldades enfrentadas pela APA; Vol. 6 - Potencialidades da APA do Ibirapuitã. 

Localização Geográfica APA do Ibirapuitã - RS-Brasil www.fundacaomaronna.org.br/mapa/apa.html 

 Notícias > APA de Ibirapuitã sofre com desmatamento, aterros e ...  

9 abr. 2009 ... De acordo com a Eridiane Lopes da Silva, chefe da APA de Ibirapuitã, um dos principais desafios das autoridades é evitar que banhados e ... 

pib.socioambiental.org/en/noticias?id=65120  

http://pib.socioambiental.org/en/noticias?id=65120 APA de Ibirapuitã sofre com desmatamento, aterros e barragens clandestinas 09/04/2009 Fonte: ICMBio - www.icmbio.gov.br A Área de 

Proteção Ambiental de Ibirapuitã (RS) enfrenta a escassez de água em seu rio, que nasce em Livramento e se estende até Alegrete. O manancial do rio não abriga mais poços sem fundo e grutas 

submersas. "Em alguns pontos onde havia água em abundância restam pequenos filetes", lamenta Cleber Machado, o diretor-geral da pasta municipal de Meio Ambiente de Alegrete.  

 

A Área de Proteção Ambiental (APA) do Ibirapuitã é uma Unidade de Conservação Federal Brasileira da Categoria "Uso Sustentável", ou "Categoria V" na ... 

sites.google.com/site/apadoibirapuita/apa-do-ibirapuit 

 

Projetos e Programas - APA do Ibirapuitã Publicação e atualização do Site da APA do Ibirapuitã; Publicação das fotos da APA no Flickr; Distribuição do Mapa contendo a localização 

regionalizada da ... sites.google.com/site/apadoibirapuita/projetos-e-programa 

 

Página Oficial do Conselho Gestor da APA do Ibirapuitã 6 fev. 2008 ... Escritório da APA do Ibirapuitã/ICMBio/RS R. 20 de Setembro ... 

www.wodwig.co.cc/apa_ibirapuita/enderecos_uteis.html  

 

http://www.pluridoc.com/Site/FrontOffice/default.aspx?Module=Files/FileDescription&ID=953&lang=pt
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Forum gratis : URB-AL & APA do Ibirapuitã 20 mar. 2008 ... Forum gratis : Fórum destinado a abrigar informações e tirar dúvidas a respeito da proposta de projeto a ser submetida ao Programa 

URB-AL da ... urbalnaapa.forumeiros.com/ - 

 

APA do Ibirapuitã: É tempo de pesquisa na APA do Ibirapuitã 22 nov. 2010 ... O Plano de Manejo deverá obrigatoriamente garantir que sejam cumpridas as 12 metas de criação 

da APA do Ibirapuitã, a saber: 1. ... apadoibirapuita.blogspot.com/.../e-tempo-de-pesquisa-na-apa-do.html - 

22/11/2010 

BIODIVERSIDADE DO PAMPA É tempo de pesquisa na APA do Ibirapuitã Após longo período de escassez de geração de dados científicos no território da Área de Proteção Ambiental do 

Ibirapuitã, 2010 está sendo um ano chave para o conhecimento da região desta que é a única área protegida federal localizada no Bioma Pampa. Diversas parcerias estão possibilitando a 

obtenção de dados importantes para a gestão da APA: 

 

Projeto URB-AL Pampa – através deste projeto de cooperação internacional entre Brasil, Uruguai e Portugal estão sendo realizados o Levantamento Socioeconômico e o Inventário de 

Potencialidades para o Uso Sustentável das propriedades. Este projeto é co-financiado pela Comissão Européia através do Programa URB-AL III e, além de responder questões como quantas 

pessoas moram dentro da área protegida, o que produzem e qual a situação atual do acesso destes moradores à água, luz, estradas, etc, tem por finalidade ajudar os políticos e técnicos da 

Intendência de Rivera/Uruguai e das prefeituras de Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul e Santana do Livramento a trabalharem de forma conjunta na busca de soluções para os problemas da região. 

Até o final deste ano o projeto terá concluído a alimentação de seu Banco de Dados com as informações sobre a população e as propriedades da APA do Ibirapuitã. 

 

Projeto PELD/FZB – desde final de setembro este projeto está sendo executado pelos pesquisadores da Fundação Zoobotânica – FZB e é financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 

através do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração – PELD. Deverá trazer informações valiosas sobre a biodiversidade da APA e a relação desta diversidade biológica com os 

diferentes ambientes e com as principais atividades econômicas realizadas nesta área protegida, a fim de estimular as práticas que favorecem a riqueza das espécies nativas, permitindo a 

integração equilibrada entre meio ambiente e produção econômica. Está dividido em oito subprojetos, os quais estudarão os peixes, os organismos aquáticos (algas, insetos, fitoplânctons, etc), a 

composição vegetal das matas ciliares, a variação entre espécies ligadas ao campo nativo em situações com e sem pastejo, os invertebrados terrestres (insetos, moluscos, aranhas, etc), além de 

mapear a paisagem, o uso e a cobertura do solo de todo o território da APA e avaliar diferentes relações entre ambiente e produção com o objetivo de definir as formas de produzir que mais 

contribuem para a proteção da biodiversidade. 

 

Parceria RAN-APA – durante a semana passada (14 a 20 de novembro) ocorreu uma expedição de dois biólogos especialistas em répteis (cobras, tartarugas, lagartos) e anfíbios (sapos) pelo 

território da APA. Durante esta expedição foi estabelecida uma parceria entre o analista ambiental do RAN (Centro Especializado de Pesquisa em Répteis e Anfíbios) e os analistas da APA do 

Ibirapuitã, com a finalidade de montagem de um projeto para realizar o levantamento sobre quais espécies de répteis e anfíbios ocorrem no território da APA e da Serra do Caverá. Ao longo de 

sua curta expedição, os técnicos identificaram a ocorrência de 14 espécies de anfíbios (rãs, sapos e pererecas) e de 5 espécies de répteis (serpentes e lagartos), informação que já se encontra 

disponível no site da APA. 

 

Plano de Manejo e Conselho Gestor – em 2011 a meta da APA é a reativação de seu conselho e a revisão e avaliação dos dados já disponíveis, visando a elaboração do Plano de Manejo da APA 

do Ibirapuitã. O Plano de Manejo é o instrumento legal que define o que e onde cada atividade pode ou não ser executada dentro da área protegida. Ele deve ser construído em conjunto com a 

população que mora ou produz dentro da APA, sendo o conselho gestor o fórum onde deve se dar esta construção coletiva. O Plano de Manejo deverá obrigatoriamente garantir que sejam 

cumpridas as 12 metas de criação da APA do Ibirapuitã, a saber: 1. Garantir a conservação de uma porção significativa do Bioma Pampa; 2. Proteger a diversidade biológica; 3. Disciplinar o 

processo de ocupação territorial; 4. Assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais; 5. Fomentar o turismo sustentável; 6. Garantir a conservação de expressivos remanescentes de mata 

aluvial existentes na APA; 7. Garantir a conservação dos recursos hídricos; 8. Fomentar a Educação Ambiental; 9. Melhorar a qualidade de vida das populações residentes através da orientação e 

disciplina das atividades econômicas locais; 10. Fomentar a pesquisa científica; 11. Preservar a cultura e a tradição do gaúcho da fronteira; e 12. Proteger as espécies ameaçadas de extinção em 

nível regional. 

http://urbalnaapa.forumeiros.com/
http://urbalnaapa.forumeiros.com/
http://apadoibirapuita.blogspot.com/2010/11/e-tempo-de-pesquisa-na-apa-do.html
http://apadoibirapuita.blogspot.com/2010/11/e-tempo-de-pesquisa-na-apa-do.html


 
 

 

Fonte: Escritório da APA do Ibirapuitã/ICMBio/MMA 

http://sites.google.com/site/apadoibirapuita 

Marcadores: pampa biodiversidade ibirapuitã 

 

[PDF] Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã deverá receber ...Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

16 jul. 2008 ... APA Ibirapuitã, Eridiane Lo- pes da Silva. Segundo ela, os investimentos europeus devem beneficiar a criação. Área de Proteção Ambiental ... srv3.v-

expressa.com.br/edicoes/2008/julho/.../a2.pd 

http://srv3.v-expressa.com.br/edicoes/2008/julho/160708%20quarta%20feira/a2.pdf   

Ibirapuitã – coração do pampa - LOPPIANO - Vivendo Juntos Cada ... 

26 nov. 2010 ... Sua excelência reverendíssima o Rio Ibirapuitã! Beleza forte e frágil, protegido também pelo amor de uma legislação, APA do Ibirapuitã, ... 

www.loppiano.com.br/gastronomia_artigo.php?id_gastron... –  

AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE FUNCIONAL DE PASTAGENS NATURAIS - 25ª ...  

O estudo objetivou agregar informações à vegetação campestre da Área de Proteção Ambiental do rio Ibirapuitã (APA do Ibirapuitã), apartir da caracterização ... 

portal.ufsm.br/jai/anais/.../trabalho_1041294023.htm  

AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE FUNCIONAL DE PASTAGENS NATURAIS NA APA DO IBIRAPUITÃ  

RÉGIS MAXIMILIANO ROOS DE CARVALHO1, FERNANDO LUIZ FERREIRA DE QUADROS2, LIANA PEREIRA DE PEREIRA3, BRUNO CASTRO KUINCHTNER3, LIANE 

SEIBERT USTRA SOARES3, AUGUSTO MIRANDA FERNANDES 3 

Introdução O bioma Campos Sulinos ocupa uma área de 500.000 km², abrangendo o Uruguai, Nordeste da Argentina, parte Sul do Brazil e parte do Paraguai (Pallarés et al., 2005). Este bioma 

possui uma grande diversidade, no Rio Grande do Sul as pastagens naturais são compostas por aproximadamente 450 espécies de gramíneas e 200 de leguminosas (Boldrini, 2009), apesar de 

compor uma pequena parte do território nacional. Este ecossistema tem em suas pastagens naturais a mais importante fonte de alimento para aproximadamente 13 milhões de bovinos e cinco 

milhões de ovinos (IBGE, 2006). 

APA do Ibirapuitã orienta prefeituras da região a regularizar ...3 fev. 2011 ... Esta medida visa tornar o percurso de produtores rurais, moradores e turistas mais seguro e paisagisticamente 

harmonioso, além de proteger ... 

wp.clicrbs.com.br/.../apa-do-ibirapuita-orienta-prefeituras-da-regiao-a-regularizar-situacao-das-estradas/ 

03/mar/2008 - Memória da Reunião 3 mar. 2008 ... que a área da APA do Ibirapuitã foi procurada pela comitiva italiana do Parque dos Alpes Lígures porque assim como nós eles estão em área 

de ... urbalnaapa.forumeiros.com/t15-03-mar-2008-memoria-da-reuniao 

http://www.urbalpampa.com/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=4&Itemid=214&lang=pt:  APA do Ibirapuitã: Revisão Cod Florestal e Tragédias Anunciadas 

http://apadoibirapuita.blogspot.com/search/label/pampa%20biodiversidade%20ibirapuit%C3%A3
http://srv3.v-expressa.com.br/edicoes/2008/julho/160708%20quarta%20feira/a2.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:IoUyfbrG1DoJ:srv3.v-expressa.com.br/edicoes/2008/julho/160708%2520quarta%2520feira/a2.pdf+apa+de+ibirapuit%C3%A3&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESgPN3gw_UfTR8dIm8y4ZkLCrX1kVtb5njD6M8jy_WKlPG_a92TmBPSdPa08ZZYA3KzUM7bA4zYhuaX8uhRrKy0uP8M_ujwaNjGXElQK10E5tS39gZKTFrqOkZ8aHnQ2wb9Vkf2i&sig=AHIEtbR-G2W0zZV1r_j1gbVgYyLrasH0EA
http://srv3.v-expressa.com.br/edicoes/2008/julho/160708%20quarta%20feira/a2.pdf
http://www.loppiano.com.br/gastronomia_artigo.php?id_gastron=15
http://www.loppiano.com.br/gastronomia_artigo.php?id_gastron=15
http://portal.ufsm.br/jai/anais/trabalhos/trabalho_1041294023.htm
http://portal.ufsm.br/jai/anais/trabalhos/trabalho_1041294023.htm
http://wp.clicrbs.com.br/livramento/2011/02/03/apa-do-ibirapuita-orienta-prefeituras-da-regiao-a-regularizar-situacao-das-estradas/
http://urbalnaapa.forumeiros.com/t15-03-mar-2008-memoria-da-reuniao
http://www.urbalpampa.com/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=4&Itemid=214&lang=pt
http://apadoibirapuita.blogspot.com/2011/01/revisao-cod-florestal-e-tragedias.html


 
 

17 jan. 2011 ... A APA do Ibirapuitã fica no Bioma Pampa, no sul do Brasil, e tem sua área distribuída pelos municípios gaúchos de Alegrete, Quaraí, ... apadoibirapuita.blogspot.com/.../revisao-

cod-florestal-e-tragedias.html  

PAMPA SEM FRONTEIRAS - Fotos Flora da APA do Ibirapuitã - Brasil - http://www.flickr.com/photos/9730046@N07/sets/72157620795351480/; Fauna da APA do Ibirapuitã - Brasil ... 

pampasemfronteiras.com/service5.aspx - Em cache - Similares  

Bioma Campos Sulinos A APA do Ibirapuitã está localizada na região sudoeste do Rio Grande do ... A APA doIbirapuitã foi criada em 20 de maio de 1992 pelo Decreto Federal n°529. ... 

www.slideshare.net/.../bioma-campos-sulinos-2631557 - Estados Unidos -Em cache - Similares 

Mapas Por Satélite de Ibirapuita RS Imagem de Satélite, Foto de ... 

Mapas Por Satélite Ibirapuita, Confira as Imagens de satélite de Ibirapuita, Acesse o Portal e tenha uma imagem de satélite atualizada de Ibirapuita. mapas.acharei.com.br/.../ibirapuita/.../mapa-

de-ibirapuita.html  

Divulgação dos Resultados da Pesquisa  Qualidade da pastagem nativa obtida por diferentes métodos de amostragem e em diferentes solos na APA do Ibirapuitã, Brasil. Ciência Rural,  jun 

2005, ... www.fundacaomaronna.org.br/index.php?...com... - Em cache 

Ciência Rural - Nutritional parameters of natural pasture in ... de VCP Silveira - 2006 - Artigos relacionados 

O trabalho foi realizado na Estância do 28, pertencente à Fundação Maronna, Alegrete – RS, dentro da APA do Ibirapuitã. Para representar o fator solo, ...  

www.scielo.br/scielo.php?pid=s0103...script=sci... - Em cache 

LILACS-Qualidade da pastagem nativa obtida por diferentes métodos ... de VCP Silveira - 2005 - Citado por 11 - Artigos relacionados 

A Area de Proteção Ambiental do Ibirapuitã (APA do Ibirapuitã), é a única unidade de conservação federal, representante do bioma campos sulinos no Brasil. ... bases.bireme.br/.../online/?... -

 Em cache - Similares 

[PDF] Aspectos sócio-bio-econômicos dos sistemas de produção dos ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

ambiental do Ibirapuitã (APA do Ibirapuitã). Figura 1. Localização da APA do Ibirapuitã.  

METODOLOGIA ... PALAVRAS-CHAVES: APA do Ibirapuitã, Sistemas de ... www.ufsm.br/extrural/vicentepp/Pôster/JAI_Kátia.pdf 

Autorizações Emitidas - APA do Ibirapuitã Site do Conselho da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã (APA do Ibirapuitã) 

sites.google.com/site/apadoibirapuita/licenciamento/autorizacoes-emitida 

Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí Nesse local, uma parceria da APA do Ibirapuitã e da Fundação Maronna promoveu houve um mini dia de campo, com a presença 

de alunos das escolas rurais do ... www.comiteibicui.com.br/prog_projetos.htm  

BIOMA PAMPA E PROJETO AGROPPAMPA PRODUTOS - TODA FRUTA: O Portal ...23 jan. 2009 ... A empresa está localizada na APA DO IBIRAPUITÃ (A Área de Proteção Ambiental 

do Ibirapuitã, ou APA do Ibirapuitã como é conhecida, ... www.todafruta.com.br/.../mostra_conteudo.asp?.. 

http://pampasemfronteiras.com/service5.aspx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4IsMr0C26vcJ:pampasemfronteiras.com/service5.aspx+APA+DE+IBIRAPUIT%C3%83&cd=32&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&source=www.google.com.br
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=667&q=related:pampasemfronteiras.com/service5.aspx+APA+DE+IBIRAPUIT%C3%83&tbo=1&sa=X&ei=-dtaTe6FMobqgQfXsdyjDQ&ved=0CCMQHzABOB4
http://www.slideshare.net/portifolio/bioma-campos-sulinos-2631557
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ylBXyiVUEOkJ:www.slideshare.net/portifolio/bioma-campos-sulinos-2631557+APA+DE+IBIRAPUIT%C3%83&cd=33&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&source=www.google.com.br
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=667&q=related:www.slideshare.net/portifolio/bioma-campos-sulinos-2631557+APA+DE+IBIRAPUIT%C3%83&tbo=1&sa=X&ei=-dtaTe6FMobqgQfXsdyjDQ&ved=0CCwQHzACOB4
http://mapas.acharei.com.br/satelite/brasil/estado/rs/cidade/ibirapuita/69868/mapa-de-ibirapuita.html
http://www.fundacaomaronna.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=55
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Fuvwq8N7xr0J:www.fundacaomaronna.org.br/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D62%26Itemid%3D55+APA+DE+IBIRAPUIT%C3%83&cd=36&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&source=www.google.com.br
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0103-84782006000600036&script=sci_arttext
http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&lr=&q=related:PJkVGDzVmjwJ:scholar.google.com/&um=1&ie=UTF-8&ei=-dtaTe6FMobqgQfXsdyjDQ&sa=X&oi=science_links&ct=sl-related&resnum=7&ved=0CEkQzwIwBjge
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sShNOWWh12IJ:www.scielo.br/scielo.php%3Fpid%3Ds0103-84782006000600036%26script%3Dsci_arttext+APA+DE+IBIRAPUIT%C3%83&cd=37&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&source=www.google.com.br
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=400556&indexSearch=ID
http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&lr=&cites=5969117046936958453&um=1&ie=UTF-8&ei=-dtaTe6FMobqgQfXsdyjDQ&sa=X&oi=science_links&ct=sl-citedby&resnum=8&ved=0CFMQzgIwBzge
http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&lr=&q=related:9fVnFVSQ1lIJ:scholar.google.com/&um=1&ie=UTF-8&ei=-dtaTe6FMobqgQfXsdyjDQ&sa=X&oi=science_links&ct=sl-related&resnum=8&ved=0CFQQzwIwBzge
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FBMlVwLeiAMJ:bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/%3FIsisScript%3Diah/iah.xis%26src%3Dgoogle%26base%3DLILACS%26lang%3Dp%26nextAction%3Dlnk%26exprSearch%3D400556%26indexSearch%3DID+APA+DE+IBIRAPUIT%C3%83&cd=38&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&source=www.google.com.br
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=667&q=related:bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/%3FIsisScript%3Diah/iah.xis%26src%3Dgoogle%26base%3DLILACS%26lang%3Dp%26nextAction%3Dlnk%26exprSearch%3D400556%26indexSearch%3DID+APA+DE+IBIRAPUIT%C3%83&tbo=1&sa=X&ei=-dtaTe6FMobqgQfXsdyjDQ&ved=0CFIQHzAHOB4
http://www.ufsm.br/extrural/vicentepp/P%F4ster/JAI_K%E1tia.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7w1AEh3ADwoJ:www.ufsm.br/extrural/vicentepp/P%25F4ster/JAI_K%25E1tia.pdf+APA+DE+IBIRAPUIT%C3%83&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESjkKElLImPbloD2X875zxnHzi5X7juKgSvktZj8COaZs4RJlRyEXM4Hf9X4M9E5SR7pXzArQ48FTze3D7TEvd7Nqp__g8SfO1k96mgog0Ss-LTQydpIOUZRNYtDb8wDVXjMAeur&sig=AHIEtbRgBMP8uyPruQkJAGCS2zzfz9kPJA
http://sites.google.com/site/apadoibirapuita/licenciamento/autorizacoes-emitidas
http://www.comiteibicui.com.br/prog_projetos.htm
http://www.todafruta.com.br/todafruta/mostra_conteudo.asp?conteudo=18588


 
 

Silvicultura: a praga do pampa gaúcho? Entrevista especial com ... 10 jan. 2008 ... Chefe da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã, Unidade de ... no ar o site Bioma Pampa e o site Conselho 

Gestor da APA do Ibirapuitã. ...  

www.ecodebate.com.br/.../silvicultura-a-praga-do-pampa-gaucho-entrevista-especial-com-eridiane-lopes-da-silva/  

Resultados da pesquisa Caapuã: APA Ibirapuitã Completou 16 anos 21 maio 2008 ... A Área de Proteção Ambiental (APA) do Ibirapuitã completou 16 anos nesta última terça-feira, 20 de maio 

de 2008. ... caapua.blogspot.com/.../apa-ibirapuit-completou-16-anos.html - 

 

22) APA de Petrópolis ( dec. 87.561, 13/09/1982 e 527, 20/05/1992) 

A Área de Proteção ambiental da Região Serrana de Petrópolis localizada nos municípios de Petrópolis, Magé e Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 87.561, de 

13 de setembro de 1982, passa a ter novos limites. Objetivos: garantir a preservação do ecossistema Mata Atlântica, o uso sustentado dos recursos naturais , a conservação do conjunto 

paisagístico-cultural e promover a melhoria da qualidade de vida humana na região. (etc) 

―A inauguração da sede própria da APA - Área de Proteção Ambiental de Petrópolis (RJ), no dia 30 de março, às 10h, em Itaipava (Estrada União Indústria, 9722), trouxe a marca do 

pioneirismo e da parceria com a comunidade que caracteriza a criação da APA, 9 de Abril de 2003. Publicado por Equipe EcoViagem   Fonte: APA-Área de Proteção Ambiental. APA - Área de 

Proteção Ambiental.  

www.rioserra.com/apa - www.lncc.br/cato/apa/APA 

Área de Proteção Ambiental da Região Serrana de Petrópolis Área de ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

Área cartográfica, calculada com uso do software GPS Trackmaker PRO 4.0 ... 

sma.petropolis.rj.gov.br/sma/modules/.../files_47fbca9a180be.pd 

A PARCERIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL COM A APA PETRÓPOLIS  NA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAISAGENS PROTEGIDAS  . Denise Tarin (*); Yara 

Valverde (**);   (*)Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutoranda na Universidade de Alicante;  (**) Gerente da APA Petrópolis/IBAMA, doutoranda na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro : ARC • Revista Brasileira de Arqueometria Restauração Conservação • Edição Especial • N  1 • MARÇO 2006 • AERPA Editora  

Resumos do III Simpósio de Técnicas Avançadas em Conservação de Bens Culturais - Olinda 2006 Suscetibilidade Movimentos Massa APA Petropolis: Dissertação desenvolvida na UFV, em 

Geotecnia Ambiental. A Área de Proteção Ambiental da Região Serrana de Petrópolis - APA Petrópolis (RJ) apresenta características potenciais para o desenvolvimento de áreas de risco, pois se 

posiciona em região de topografia acidentada e mostra-se em processo acelerado e desordenado de urbanização, principalmente, em terras petropolitanas. Este trabalho, implementado em três 

capítulos, teve como objetivos: (1) a caracterização da expansão urbana; (2) a apresentação de um diagnóstico geral do risco geológico; (3) a proposição de áreas para a expansão urbana que não 

agravem o problema dos movimentos de massa. 

ALESSANDRA CARREIRO BAPTISTA. ANÁLISE DA PAISAGEM E IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS SUSCETÍVEIS A MOVIMENTOS DE MASSA NAAPA PETRÓPOLIS RJ: 

SUBSÍDIO AO PLANEJAMENTO URBANO. VIÇOSA MINAS GERAIS BRASIL 2005.  

http://www.ecodebate.com.br/2008/01/10/silvicultura-a-praga-do-pampa-gaucho-entrevista-especial-com-eridiane-lopes-da-silva/
http://caapua.blogspot.com/2008/05/apa-ibirapuit-completou-16-anos.html
http://ecoviagem.uol.com.br/blogs/blogueiros/equipe-ecoviagem/
http://www.rioserra.com/apa
http://www.lncc.br/cato/apa/APA
http://sma.petropolis.rj.gov.br/sma/modules/mastop_publish/files/files_47fbca9a180be.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:QrJgQi8RT6UJ:sma.petropolis.rj.gov.br/sma/modules/mastop_publish/files/files_47fbca9a180be.pdf+apa+de+petr%C3%B3polis&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESh6bodLowMFKTBZHbZeI2y_bwzV1sWotHDBQrh5zpLCgGA_sX1m9PsBF-ZRduEScE4biI24CMOAQzpFrmC-AoGm6TNh8v-_SfhvsTkvgELGvsYNgV3MyacYyEXlYQ5dwIr3bC1o&sig=AHIEtbThSFwfCerb_GZWZ1quPOydI4yt2A


 
 

[PDF] ELABORAÇÃO DO MAPA DE DANOS AMBIENTAIS DA APA – PETRÓPOLIS,VOLTADO ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

A Área de Proteção Ambiental – APA Petrópolis, criada em 1982, com área total da ... A criação da APA Petrópolis tem uma série de objetivos, podendo-se ... 

www.labogef.iesa.ufg.br/links/sinageo/aut/articles/358.pdf 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE DANOS AMBIENTAIS DA APA –PETRÓPOLIS,VOLTADO À PREVISÃO DE MOVIMENTOS DE MASSA -MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO – BRASIL. 

[PDF] ANÁLISE MICROCLIMÁTICA INTER E INTRA FRAGMENTOS FLORESTAIS NA APA ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

A Área de Proteção Ambiental de Petrópolis é uma Unidade de Conservação de uso sustentável, onde está instalada a cidade de Petrópolis. ... 

www.anpg.org.br/.../rodrigosadearaujoefelipedasilvaalvesefelipesoterdemarizemirandaef.pdf 

http://pib.socioambiental.org/c/noticias?id=1071:Notícias. Projeto de reflorestamento na APA de Petrópolis tem recursos garantidos no orçamento da União. 01/09/2003. Fonte: Ambientebrasil. 

A APA de Petrópolis e a Unifampe - União das Associações de Moradores de Petrópolis encaminharam à Prefeitura esta semana projeto de reflorestamento que cobre um total de 35 hectares em 

18 comunidades situadas em áreas de risco na região da APA e será beneficiado com recursos de R$ 150 mil alocados no Orçamento da União deste ano. Os recursos constam do orçamento do 

Ibama, mas estão contingenciados, isto é, ainda não liberados para uso. A verba para o reflorestamento, que integra a fase 2 do projeto Árvore Nativa. A primeira etapa da fase 2 do Árvore 

Nativa, um diagnóstico das comunidades, foi apresentado em junho deste ano, com dados preocupantes sobre a situação de várias comunidades. A etapa de reflorestamento será conduzida pelos 

próprios moradores das comunidades, após capacitação 

 

Jornal de Petrópolis - Área de Proteção Ambiental de Petrópolis ...31 dez. 2005 ... estudo tem como objetivo a preservacao de remanescentes da mata atlantica da regiao. 

www.jornaldepetropolis.jex.com.br/.../area+de+protecao+ambiental+de+petropolis+estuda+a+real+situacao+das+areas+de+protecao. 

http://homologa.ambiente.sp.gov.br/EA/adm/admarqs/MonicaN.pdf: A operacionalização do Conselho Gestor (CG) da Área de Proteção Ambiental (APA) de Petrópolis, formado por 

representantes  de órgãos públicos e de organizações não governamentais, requer para sua maior eficiência o planejamento integrado, a articulação de ações e o acompanhamento de projetos e 

atividades. A coordenação ocorre através da Secretaria Executiva (SE), com a utilização intensiva de recursos computacionais – incluindo o desenvolvimento de um aplicativo em MS 

Access/VBA que abrange todas as etapas do funcionamento do conselho. O volume de projetos desenvolvidos pela APA Petrópolis demonstra a eficácia deste instrumento de gerenciamento 

participativo. 

 

Aporte de poluentes atmosféricos na APA de Petrópolis: uso de ... Aporte de poluentes atmosféricos na APA de Petrópolis: uso de modelagem atmosférica para explicar resultados experimentais 

- Isabela Gomes Perry - [cp] ... 

dominiopublico.qprocura.com.br/.../aporte-de-poluentes-atmosfericos-na-apa-de-petropolis-uso-de-modelagem-atmosferica-para-explic... 

 

[PDF]  Características Geográficas e Geomorfológicas da APA, Petrópolis ...Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida de AJT Guerra - 2007 - Artigos relacionados 

Esse artigo aborda o papel das características geográficas e geomorfológicas da Área de Proteção Ambiental de Petrópolis, com ... 

www.ugb.org.br/home/artigos/RBG_8_1/6_RBG_F.pdf  

Ibama intensifica atuação para conter construções irregulares em Petrópolis  Com o apoio da superintendência do Ibama, a APA – Petrópolis vem intensificando as ações de combate a 

construções irregulares na cidade. Em pouco mais de um mês, fiscais do Ibama embargaram a construção de um aterro em Nogueira, as obras do Terminal de Transbordo do Quitandinha, 

autuaram o responsável pela construção de uma mansão em área de Preservação Permanente, na altura do quilômetro 90 da BR-040 e estiveram duas vezes na Comunidade Maria Lima, no 
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http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:PuCzj_h6NCMJ:www.anpg.org.br/~anpg/userfiles/file/Trabalhos%2520Anais%2520Sal%25C3%25A3o/rodrigosadearaujoefelipedasilvaalvesefelipesoterdemarizemirandaef.pdf+apa+de+petr%C3%B3polis&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEEShm2vAVzF1mYqnGdrIp_KnIZ3zFghWnsGM1HOVBw0JZmy_J0ED5b331LI4WDb66wqnnqSDAxXn1fIBlNQ_NyvjoMJVaMqZwNI7Kkx9mlQk4L8sz5nQzLnBxnBaJXCcLRZftus6M&sig=AHIEtbStuXEGtjn6gc7O7-CeoY3eTGYrnw
http://pib.socioambiental.org/c/noticias?id=1071:Notícias
http://www.jornaldepetropolis.jex.com.br/cidade/area+de+protecao+ambiental+de+petropolis+estuda+a+real+situacao+das+areas+de+protecao+permanente+da+cidade
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http://homologa.ambiente.sp.gov.br/EA/adm/admarqs/MonicaN.pdf
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/66902/aporte-de-poluentes-atmosfericos-na-apa-de-petropolis-uso-de-modelagem-atmosferica-para-explicar-resultados-experimentais.html
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/66902/aporte-de-poluentes-atmosfericos-na-apa-de-petropolis-uso-de-modelagem-atmosferica-para-explicar-resultados-experimentais.html
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http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&lr=&q=related:d47GUSRJAzAJ:scholar.google.com/&um=1&ie=UTF-8&ei=PeE-TYXGDMrLgQeBj4ieCA&sa=X&oi=science_links&ct=sl-related&resnum=3&ved=0CC8QzwIwAjgU


 
 

bairro Independência. Lá, 20 hectares de Mata Atlântica, o equivalente a vinte campos de futebol, foram destruídos para a construção de cerca de 100 moradias simples, que se estendem ao 

longo de três quilômetros de uma estrada de terra que desemboca na BR-040, na altura do Belvedere. "O superintendente do Ibama, Rogério Rocco, tem dado toda assistência à APA-Petrópolis. 

Da mesma forma, sempre que acionamos o Departamento de Fiscalização, a chefe de fiscalização Lea Xavier manda fiscais e analistas para nos ajudarem nas operações", conta a chefe da APA 

Márcia Moreira.  

Estudos da APA mostram que o número de invasões crescem na cidade. Segundo a APA, atualmente existem mais de 30 invasões na cidade em Área de Preservação Permanente, sendo os locais 

mais críticos no Independência, Meio da Serra e Vila União, na Serra Velha da Estrela. "Além do aumento no número de invasões, identificamos topos de morro que foram cortados para a 

construção de condomínios. Isso precisa ser contido. Durante muitos anos houve ausência de atuação do Ibama, que passou muito tempo sem uma ação efetiva, o que permitiu que as invasões 

crescessem. Neste caso cabe também uma crítica aos órgãos da Prefeitura e do Estado, que também deveriam ter agido para conter o avanço das invasões", afirma a chefe da APA. 

Sem fornecer maiores detalhes, a chefe da APA avisa que outras ações do Ibama estão previstas na cidade. A intervenção mais recente dos fiscais aconteceu no Independência na quarta-feira, 

quando moradores da Comunidade Maria Lima foram notificados e receberam um prazo de 90 dias para desocupar as casas. "Ficamos muito sensibilizados com as pessoas que moram ali, mas a 

ação do Ibama é para proteger a cidade. Naquela área não pode ser permitido qualquer tipo de intervenção, principalmente construções, pois ela faz parte da Zona Silvestre da APA. Ali existe 

um corredor ecológico que faz a ligação direta entre a Reserva Biológica do Tinguá, a APA e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Dentro do zoneamento da APA, este é o local mais 

restritivo", explica a chefe da APA, Márcia Moreira. 

A APA também está atenta à construção de um condomínio de grande porte, na Estrada de Sumidouro, região de Santa Mônica, em Itaipava. Analistas do Ibama verificaram que o Condomínio 

Residencial Vila Domenico, construído pela Pedra Negra Empreendimentos, está sendo erguido sobre uma área de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, dentro do limite de 10 

quilômetros de entorno da APA. Por isso, seria necessária a anuência do Ibama, mas o documento não foi apresentado aos analistas. "Intervenções na área de entorno da APA estão sujeitas á 

mesma legislação de dentro da APA e precisam ser autorizadas pelo Ibama", explica Márcia. 

Quando analistas do Ibama visitaram a obra, o responsável apresentou licença da Feema e um Termo de Compensação Ambiental emitido pela Prefeitura de Petrópolis. De acordo com o Diário 

Oficial do Município, publicado em 16/04/2005, o TCA, que previa a doação de 23 mil mudas como compensação ambiental foi convertido no comodato de um veículo Ford Eco Sport cedido à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

Outra ação do Ibama que causou grande repercussão na cidade foi o embargo da construção do Terminal de Transbordo do Quitandinha, que gerou uma multa de R$ 500 mil à Prefeitura e um 

segundo auto de infração com multa de R$ 1,5 milhão pela desobediência ao embargo, uma vez que seis dias depois as obras não haviam sido paralisadas. A decisão pelo embargo foi tomada no 

dia 29 de novembro, quando cinco fiscais do Ibama visitaram a obra e constataram que a construção está dentro do limite de 30 metros de faixa marginal do Rio Quitandinha, em Área de 

Preservação Permanente e que a obra está sendo executada sem autorização do Ibama.  

[...] 

Fonte: Diário de Petrópolis 

27/10/2000  

Um abraço em favor do Meio Ambiente   Grupo de ambientalistas promoveram um abraço simbólico à Área de Proteção Ambiental de Petrópolis (APA), para protestar contra os 

empreendimentos imobiliários que estão surgindo na região de Itaipava. 

 

http://4ccr.pgr.mpf.gov.br/atuacao-do-mpf/recomendacoes/recomendacao_01-2008_petropolis.pdf: CONSIDERANDO a Informação Técnica nº 100/2008 APA Petrópolis (cópia anexa), a qual 

noticia que diversas ocupações irregulares localizadas no Meio da Serra estão avançando sobre Zonas de Preservação da Vida Silvestre, Zonas de Recuperação e Zonas de Conservação da Vida 

Silvestre, contrariando as normas do Plano de Manejo da APA Petrópolis; CONSIDERANDO que a existência de serviço de energia elétrica nas referidas áreas facilita a expansão irregular das 

ocupações; CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas visando propiciar a contenção da expansão das ocupações desordenadas existentes e, ainda, obstar a formação de novas 

ocupações irregulares em áreas de preservação permanente e de risco, bem como nas insuscetíveis de ocupação, RESOLVE  RECOMENDAR à concessionária AMPLA ENERGIA E 

SERVIÇOS S/A que não efetue novas ligações de energia elétrica, exceto cortes e religações das já existentes em áreas de preservação permanente, definidas nos artigos 2º e 3º do Código 

Florestal, em especial na área delimitada pelo polígono que acompanha a Informação Técnica nº 100/2008 da APA Petrópolis, na Serra Velha (cópia anexa). MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. Procuradoria da República no Município de Petrópolis Petrópolis, 19 de novembro de 2008. VANESSA SEGUEZZI . PROCURADORA DA REPÚBLICA 

http://4ccr.pgr.mpf.gov.br/atuacao-do-mpf/recomendacoes/recomendacao_01-2008_petropolis.pdf


 
 

http://www.biodiversityreporting.org/article.sub?docId=17827&c=Brazil&cRef=Brazil&year=2006&date=December%202005: BRA-025: ILEGAL. E DAÍ? Favelas avançam pela floresta em 

Petrópolis Daniel Ernesto Engelbrecht Ferreira   Jornal O Globo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro   December 2005 

Destruição de reservas de Mata Atlântica é tanta que o bairro Independência tem uma cachoeira de esgoto  

Uma das principais áreas remanescentes de Mata Atlântica no estado está sendo ameaçada pelo crescimento de favelas. A constatação é do presidente da Comissão de Meio Ambiente da 

Assembléia Legislativa, deputado Carlos Minc (PT), que sobrevoou a Região Serrana semana passada, com o diretor-executivo do Ibama no Rio, Rogério Rocco. A situação é mais grave, 

segundo o deputado, na Serra da Estrela, em Petrópolis, que forma um corredor florestal unindo a Reserva do Tinguá e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Com boa parte dos recursos 

oriundos do turismo, os municípios da região podem sofrer também impacto econômico devido ao problema. 

Casas de classe média ocupam margens de rio. A Serra da Estrela integra a Área de Proteção Ambiental (APA) de Petrópolis (unidade federal). No sobrevôo, o deputado observou o crescimento 

de quatro comunidades. O que mais chamou a atenção no local foram os deslizamentos causados pelo acúmulo de lixo e uma cachoeira de água escura no bairro Independência. 

http://pib.socioambiental.org/c/noticias?id=1314: Notícias APA Petrópolis promove curso de capacitação em Gestão Ambiental 04/02/2004 

Fonte: Ambientebrasil.org.br O curso de capacitação para 40 representantes de organizações não-governamentais e de órgãos públicos que integram o Conselho Gestor da APA - Área de 

Proteção Ambiental de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, será ministrado a partir de 11 de fevereiro. Os professores, pertencentes à organização ambientalista Os Verdes, vão abordar 

questões ambientais, tanto sob a perspectiva histórica como em relação a temas mais atuais, como a legislação ambiental e a gestão ambiental. 

 

13/04/2010 às 23:18Atualizado em09/12/2010 às 16:42 Mesmo reflorestado, antigo lixão ameaça desmoronar sobre comunidade e rodovia em Petrópolis Ediane Merola RIO - Quem passa pela 

BR 040 (Rio-Juiz de Fora), na altura do bairro Duarte da Silveira, em Petrópolis, não imagina que, por trás do mato verde da encosta, existe um lixão desativado que, segundo especialistas, corre 

risco de desmoronar. Em caso de deslizamento, o entulho não atingiria somente a estrada. Dezenas de casas da região, erguidas junto ao aterro, também seriam soterradas. Devido ao temporal 

ocorrido na semana passada, parte do barranco, que fica ao lado de uma quadra de futebol muito usada por crianças, já veio abaixo. Em 2000, por exemplo, uma casa da comunidade foi atingida 

pelo lixo e desabou. Na época, também houve queda de barreira na rodovia. http://www.sindiq.com.br/petr%F3polis+rj/vale+do+cuiab%E1/?tb=1: Gazeta do Povo | 2 Horas Atrás 

No Vale do Cuiabá, em Itaipava, uma das áreas mais atingidas pela chuva em Petrópolis, na Região Serrana, o trabalho de limpeza das casas não para, com moradores ainda tentando recuperar ...  

Cidade(s)/Estado(s) Incluídos: Petrópolis-RJ, Nova Fri burgo-RJ, Teresópolis-RJ, São José do Vale Rio Preto-RJ, Bom Jardim-RJ,Sumidouro-RJ || RJ Moradores trabalham na recuperação das 

casas no Vale do Cuiabá, no RJ 

Petrópolis: chuvas causam R$ 1,6 mi em prejuízos ao turismo Terra Notícias  Chega 173 mil o número de vítimas da chuva aptas a sacar FGTS no Rio O Dia | 22 Horas Atrás O soterramento de 

uma casa na localidade Vale do Cuiabá matou 12 pessoas de uma mesma família. ... que atingiram áreas isoladas, como Vale do Cuiabá, Benfica e Boa Esperança, que ficam entre 10 km e 15 

km do centro comercial de Itaipava e longe dos pontos turísticos e prédios tombados do Centro Histórico de Petrópolis, atingiram a economia do município com as desistências. Tragédia no RJ 

vai para a segunda semana com ações de reconstrução e busca por desaparecidos Uol Notícias | 1 Dia Atrás 

Há mortos ainda em Sumidouro ( 22 ), Petrópolis, no distrito de Itaipava ( 66 ), São José do Vale do Rio Preto ( 2 ) e Bom Jardim ( um ). 

RJ reconstruirá 150 escolas para início das aulas Diário do Pará | 1 Dia Atrás ... mais castigadas pela tragédia – o Vale do Cuiabá, em Petrópolis, também ganhará um parque. 

Chuvas na Região Serrana causaram perda expressiva para a biodiversidade local O Dia | 1 Dia Atrás 

... mais afetada foi a Área de Proteção Ambiental (APA) de Petrópolis, que abrange a região de Itaipava e o Vale do Cuiabá. 
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http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2011/1/chuvas_na_regiao_serrana_causaram_perda_expressiva_para_a_biodiversidade_local_139587.html


 
 

Teresópolis vai capacitar moradores para reconstruir cidade O Dia | 1 Dia Atráshttp://www.orm.com.br/2009/noticias/default.asp?id_modulo=21&id_noticia=511831: 23/01/2011 - 21h45 

Analista do ICMBio diz que perda de espécies animais e florestais foi expressiva na região serrana. As fortes chuvas que atingiram municípios da região serrana do Rio nos últimos dias 11 e 12 e 

deixaram, até agora, mais de 800 mortos afetaram também a biodiversidade. A região serrana abrange parte de Mata Atlântica,  considerada patrimônio nacional. De acordo com o analista do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) Rogério Rocco, mesmo sem uma avaliação mais profunda da região, é possível afirmar que o país teve perda expressiva de 

animais e espécies florestais.   

―Isso acontece porque as chuvas removeram grandes quantidades de terra em encostas. Várias árvores foram derrubadas e como a região é o habitat de animais silvestres, eles também foram 

prejudicados‖, explicou.  Segundo Rocco, por enquanto não há previsão de quando poderá ser feito um balanço das perdas porque a prioridade é resgatar e atender as vítimas da tragédia.  Das 

áreas administradas pelo ICMBio, a mais afetada foi a Área de Proteção Ambiental (APA) de Petrópolis, que abrange a região de Itaipava e o Vale do Cuiabá. O especialista explicou que a APA 

de Petrópolis é habitada por muitas espécies de pássaros, lagartos e cobras, além do cachorro do mato que costuma ser frequente na região. Ele disse ainda que algumas espécies têm capacidade 

de se deslocar rápido e ao perceber qualquer problema, fogem. Outras não, principalmente quando têm filhotes, elas não abandonam as crias e acabam morrendo.  Quanto à flora da região, 

Rocco afirmou que só será possível estimar as perdas depois de uma análise mais detalhada da área e das espécies de plantas que existiam lá. Fonte: Agência Brasil 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/864847-areas-da-regiao-serrana-do-rio-podem-virar-unidades-de-protecao-ambiental.shtml:23/01/2011 - 16h13Áreas da região serrana do Rio podem 

virar unidades de proteção ambiental. A configuração geográfica e os cursos dos rios que foram alterados pelas fortes chuvas e avalanches de terra que atingiram a região serrana do Rio de 

Janeiro, no último dia 12, devem ser transformados em unidades de proteção, como parques fluviais. A primeira etapa do projeto já foi iniciada com o mapeamento por satélite e por terra das 

áreas atingidas. Os municípios mais castigados foram os de Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, São José do vale do Rio Preto e Sumidouro. O estudo está sendo elaborado pelo Inea 

(Instituto Estadual do Ambiente). De acordo com a presidente do órgão, Marilene Ramos, o vale do Cuiabá, por exemplo, antes ocupado por condomínios de luxo, deve se transformar em 

unidade de conservação. 

O vale do Cuiabá foi uma das áreas mais devastadas pelo rio Santo Antônio, que passava nos fundos dos terrenos das construções de luxo na região. http://www.jb.com.br/tragedia-na-

serra/noticias/2011/01/23/analista-perda-para-a-biodiversidade-foi-expressiva-no-rio/ 

http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4904407-EI17544,00-Por+seguranca+areas+de+risco+nao+religam+energia+na+regiao+serrana.html Por segurança, áreas de risco não religam 

energia na região serrana 22 de janeiro de 2011 • 10h27 • atualizado em 23 de janeiro de 2011 às 08h45 

http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/agencia/index.php/publicacoes/entrevistas/9-geral/55-a-tendencia-e-que-as-unidades-de-conservacao-sejam-cada-vez-mais-depredadas-diz-

pesquisa ―A tendência é que as Unidades de Conservação sejam cada vez mais depredadas‖, diz pesquisador  Ter, 23 de Março de 2010 22:47 |  Author: Carolina Firmino |  

 

Correio Braziliense - Brasil - Prefeitura de Petrópolis diz que ... 15 abr. 2010 ... RIO DE JANEIRO » Prefeitura de Petrópolis diz que não há risco em ... (IEF) e dirigiu a Área de Proteção 

Ambiental (APA) de Petrópolis, ... 

www.correiobraziliense.com.br/.../prefeitura-de-petropolis-diz-que-nao-ha-risco-em-comunidade-erguida-ao-redor-de-lixao.shtml 

http://www.if.ufrrj.br/revista/pdf/vol14_no2_14A21.pdf: Avaliando a consolidação da gestão participativa na APA Petrópolis/RJ a partir das propostas do conselho de gestão. Departamento de 

Ciências Ambientais/UFRRJ - e-mail: medeiros@ufrrj.br Recebido em  15  de  Janeiro  de 2008 Julia Turques de Andrade, Fernanda Ferreira Galdeano Stein & Rodrigo Medeiros 

O conselho de gestão de uma unidade de conservação representa uma das formas de participação da sociedade na gestão de áreas protegidas no Brasil. No entanto, esta participação não deve 

estar restrita apenas à tomada de ciência das ações de gestão desenvolvidas na unidade pelo atores, mas sim influenciar diretamente nesta, com propostas de ações que contribuam para o processo 

de gestão. Neste sentido, a avaliação deste processo constitui etapa importante para o aperfeiçoamento da governança em unidades de conservação no país. Este trabalho teve por objetivo 

http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2011/1/teresopolis_vai_capacitar_moradores_para_reconstruir_cidade_139571.html
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compreender a gestão participativa na Área de Proteção Ambiental de Petrópolis (APAPetrópolis) sob a ótica da avaliação quantitativa do processo de implementação das ações propostas e 

efetivamente incorporadas ao seu processo de gestão em um período de 10 anos (1998-2007). Os resultados demonstraram que pode existir uma lacuna signifi cativa entre o fato de um conselho 

estar formado, ser reunido regularmente e a sua influência sobre o processo de gestão da unidade de conservação. A avaliação do  processo de gestão  participativa em unidades de conservação  

no Brasil é de que é ainda  pouco desenvolvido, necessitando de uma adequada abordagem metodológica.  Esta etapa é fundamental  para que os benefícios decorrentes dessa instância de 

participação e controle social possam efetivamente contribuir para a gestão dos recursos naturais no Brasil.  A análise da experiência desenvolvida na APA Petrópolis nos últimos dez anos, a 

partir dos métodos propostos neste trabalho, demonstrou que pode existir uma lacuna entre o fato de um conselho estar formado e reunido regularmente e a sua influência sobre o processo de 

gestão da unidade de conservação.  Além do efeito imediato de aportar um conjunto importante de resultados  para subsidiar o aperfeiçoamento contínuo da gestão  participativa na APA 

Petrópolis,  a replicação desta metodologia na avaliação de outras experiências no Brasil, e até mesmo o seu aprimoramento, certamente contribuirá para uma melhor compreensão e 

consolidação da governança de áreas protegidas no país 

 

O DIA ONLINE - RIO - Chuvas na Região Serrana causaram perda ... 24 jan. 2011 ... Das áreas administradas pelo ICMBio, a mais afetada foi a Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Petrópolis, que abrange a região de Itaipava ... odia.terra.com.br/.../chuvas_na_regiao_serrana_causaram_perda_expressiva_para_a_biodiversidade_local_139587.html 

20/10/2010 http://www.dadosmunicipais.org.br/index.php?pg=exibemateria&secao=2&subsecao=9&id=1341&uid=: Ocupações irregulares crescem nas encostas Data: 22/07/2009 Ocupações 

irregulares crescem nas encostas      .  Problemas sociais aliados à falta de um trabalho eficaz de fiscalização por parte do poder público ao longo dos últimos 30 anos resultaram no avanço das 

construções irregulares em encostas de morros em praticamente todos os bairros de Petrópolis. Levantamento recente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente indica que Petrópolis tem 

atualmente cerca de 96 áreas consideradas críticas, que necessitam de intervenções. ―Mais de 65% dessas áreas estão no primeiro distrito. Algumas, após as intervenções deixam de apresentar 

riscos e as pessoas podem continuar com as suas moradias, outras necessitam de remoção e planejamento habitacional‖, explica o secretário Municipal de Meio Ambiente, Luiz Eduardo 

Peixoto.            Apesar de no ano passado a Prefeitura ter informado ao Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) que Petrópolis não possui favelas, o processo acelerado de ocupações 

em áreas de encosta salta aos olhos de quem chega à cidade qualquer que seja a via de acesso. No fim do ano de 2007, o Plano de Manejo da APA-Petrópolis já indicava que mais de 30 áreas de 

preservação permanente precisam de intervenção para conter as ocupações irregulares.   Um dos pontos ais críticos está na Serra Velha da Estrela, onde mais de 90% das construções foram 

erguidas irregularmente. Algumas delas estão na vizinhança das ruínas do tombado prédio da antiga Fábrica Cometa. Ali as ruínas do muro foram usadas para a instalação de mais de 20 relógios 

marcadores de energia elétrica. A maioria das construções, no entanto, foi erguida em Área de Preservação Ambiental. A ocupação daquela área é alvo de inquérito no Ministério Público 

Federal, que cobrando das autoridades ações para paralisar seu avanço. O problema se estende à região do Alto da Serra, que tem as encostas tomadas por construções que pões em risco a vida 

dos moradores.  Partindo do Centro Histórico em direção aos distritos chama atenção as ocupações das comunidades conhecidas como Neylor e Alemão, nas proximidades do bairro Retiro. Ali, 

moradores convivem com problemas comuns às ocupações irregulares como a falta de infraestrutura e saneamento básico. Avançando pela Estrada União e Indústria é possível ver que, ao longo 

da primeira rodovia pavimentada do Brasil, as construções em áreas de risco também avançam sobre morros. Em Cascatinha nem mesmo a área de entorno do tombado prédio da antiga 

Companhia Petropolitana foi poupada. 

 [...]Também já chega à BR-040, na altura do Belvedere, uma ocupação que começa na região do Independência, no bairro Quitandinha. A comunidade Maria de Lima, como é conhecida a trilha 

de cerca de três quilômetros de extensão que corta uma área de preservação permanente, já tem mis de 100 construções irregulares. Ações de fiscalização do Ibama, APA-Petrópolis e Polícia 

Federal foram realizadas na região nos últimos dois anos, notificando moradores. Nas inspeções, técnicos da APA identificaram que as casas foram erguidas em uma área de suma importância 

para a preservação e circulação de espécies, a chamada ―zona de vida silvestre‖. Outro problema é que as casas não têm saneamento básico e com isso seis nascentes estariam sendo poluídas 

pelo despejo de esgoto in natura. A ocupação é alvo de inquérito no Ministério Público Federal, que cobra providências por parte da Prefeitura e do Ibama. No mesmo bairro, moradores da Rua 

Minas Gerais convivem com o medo. Ali, no início deste ano, mãe e filha morreram soterradas em deslizamento da encosta. Segundo o relato de moradores, aquela foi a terceira vez que 

barreiras deslizaram na mesma rua. 

http://rjtv.globo.com/Jornalismo/RJTV/0,,MUL731538-9101,00.html: Centro destinado à educação ambiental em Petrópolis está em ruínas O que deveria ser um exemplo de preservação do 

meio ambiente se transformou em desperdício de dinheiro público e desrespeito à natureza. O terreno de 20 mil metros quadrados virou pasto para cavalos e depósito de entulho. O Centro 

Interativo da Mata Atlântica (Cima) está abandonado e o prédio foi saqueado. Janelas, portas, pias e até computadores desapareceram. A estufa para produção de plantas não existe mais. Em 

http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2011/1/chuvas_na_regiao_serrana_causaram_perda_expressiva_para_a_biodiversidade_local_139587.html
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abril de 2005, o Centro Interativo foi inaugurado pela ministra do Meio-Ambiente na época, Marina Silva. O espaço chegou a ser usado para atividades de educação ambiental. Hoje só restam os 

cartazes sobre eco-turismo e pesquisas científicas.  

O Cima foi construído com recursos de empresas que prejudicaram a natureza e foram obrigadas pela Justiça a contribuir com projetos de preservação ambiental, mas neste caso, o que deveria 

ser uma compensação para a natureza passou a ser um exemplo de desperdício de dinheiro.   

Foram investidos R$ 200 mil dos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) das empresas, além da doação do terreno. Tudo foi repassado para a Sociedade Brasileira de Bromélias, que é uma 

Organização Não-Governamental que participa da gestão da área de proteção ambiental de Petrópolis (APA). A atual chefe da APA, Márcia Moreira, fez um levantamento a pedido do 

Ministério Público Federal, que investiga a utilização dos recursos, e denuncia que o prédio foi construído em uma área de proteção permanente.  

http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2482110/mpf-e-ibama-conseguem-fechar-mineradora-em-petropolis:[2010]MPF e Ibama conseguem fechar mineradora em Petrópolis Extraído 

de: Procuradoria da República no Rio de Janeiro  -  25 de Novembro de 2010 Atividade poluidora era realizada sem licenciamento em área de preservação ambiental. Após ação civil pública do 

Ministério Público Federal (MPF) e do Ibama, a Justiça determinou o fechamento da mineradora Santo Expedito (antiga Pedreira de Corrêas), que desde 2002 atuava sem licenciamento 

ambiental em Corrêas, na Área de Preservação Ambiental de Petrópolis (RJ). A empresa também deverá reflorestar a área degradada pela mineração, apresentando projeto de recuperação para o 

Ibama em até 90 dias. Caso contrário, receberá multa diária de R$ 500. Na decisão, o Juiz da 2ª Vara Federal de Petrópolis ordenou a anulação do alvará de localização expedido pela prefeitura 

de Petrópolis e da licença de operação emitida pelo Estado, já que a Santo Expedito funciona sem a anuência do Ibama (atual ICMbio). Os pedidos da ação movida pelo MPF foram todos 

acatados. "É público e notório que a empresa ré vinha explorando atividade potencialmente poluidora sem licença da FEEMA e prévia anuência do ICMBio, acarretando flagrantes prejuízos 

ambientais em área inserida nos limites da APA Petrópolis e localizada no entorno imediato do Parque Nacional da Serra dos Órgãos", diz a procuradora da República Vanessa Seguezzi, que 

acompanha o processo. Desde 1975, quando obteve do município permissão de operação irregular (sem estudo de impacto ambiental), a ré atua na região, atualmente inserida na unidade de 

conservação federal APA Petrópolis. A partir de 2000, a empresa deixou de receber da Feema a licença de operação, mas continuou suas atividades. Em 2003, passou a se chamar Mineração 

Santo Expedito. Em 2009, uma vistoria do Instituto Chico Mendes (ICMBio) comprovou que a ação da Santo Expedito é prejudicial ao meio ambiente (é feita em zona de conservação silvestre) 

e aos moradores, que estão próximos a área e reclamaram do alto nível de ruídos e sujeira, ocasião em que foram embargadas as atividades.  Teresópolis - RJ, 25/01/2011 

http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/iv_en/mesa3/9.pdf: Valoração Ambiental: Serviços Públicos (Rede Elétrica e Comunicação) em Unidade de Conservação – APA-

Petrópolis Souza, Roberto H.S. (Dr.); Pagani, Yara V.; Eysik, Geraldo (M.Sc.); Scot, Philip, C. (M.Sc.); PeixotoSonia, L. (M.Sc.); Souza, Paulo S.; Scremim, José, R.; Estevão, P. & Vianna, 

Luiz, F. (M.Sc.) 1. Introdução A  valoração ambiental é matéria nova e envolve conceitos que resguardem  o equilíbrio ecológico e os recursos ambientais em harmonia com o desenvolvimento 

social e econômico. As Áreas de Proteção Ambiental (APA‘s) pertencem ao grupo de Unidades de Conservação de uso sustentado, que têm por objetivo disciplinar o processo de ocupação das 

terras e promover a proteção dos recursos bióticos e abióticos dentro de seus limites, de modo a assegurar o bem-estar das populações que nela vivem, resguardando e incrementando as 

condições ecológicas locais, bem como mantendo paisagens e atributos culturais relevantes, buscando-se a criação e manutenção de um meio sustentável para o ser humano e demais espécies em 

conjunto indissolúvel.... 

[PDF] LEVANTAMENTO DA OCORRêNCIA DE Leontopithecus rosalia NO PARQUE ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Ver em HTML de CH de Freitas Burity Parque da 

Taquara e entra pela APA Petrópolis. ... este território faz limite com a APA Petrópolis. ... da APA Petrópolis. Lembremos que são animais ... 

www.unigranrio.br/unidades_acad/ibc/sare/.../A02N02P05.pdf 

http://www.corredores.org.br/?pageId=noticias&docId=4434: Mosaico Central Fluminense de UCs define prioridades 17 de December de 2008 Por Francisco Pontes de Miranda Ferreira* 

Turismo sustentável, criação de um Escritório Técnico e de um Plano de Comunicação, Educação Ambiental e Regulamentação Fundiária são demandas importantes para a preservação da Mata 

Atlântica na região central do Estado do Rio de Janeiro. 

http://www.estacoesdeitaipava.com.br/anteriores/07um/capa07um.htm:   Projeto Parque Orla do Piabanha (POP) prevê parque arborizado com espécimes da flora petropolitana, ginásio 

esportivo, centro de convenções, bromeliário e mercado de flores na margem esquerda do Piabanha.  [...]  Associação de Moradores e Amigos de Santa Mônica e do Petrópolis Convention & 

Visitors Bureau, entidades envolvidas na criação do inédito Parque Orla do Piabanha. Nesta edição, os diretores da NovAmosanta, Roberto Penna Chaves e Aníbal Duarte, e o autor do projeto, 
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Orlando Graeff, explicam detalhadamente como será o POP. Em breve, bons ventos soprarão em Petrópolis, especificamente em 4,5 quilômetros de Itaipava.[ 2006] 

informações:fucapenna@terra.com.br • conasp@terra.com.br  

23) APA Carste de Lagoa Santa 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://vsites.unb.br/ig/sigep/sitio015/sitio015.pdf: Carste de Lagoa Santa, MG Berço da paleontologia e da espeleologia brasileira; 

SCHOBBENHAUS, C. / CAMPOS, D.A. / QUEIROZ, E.T. / WINGE, M. / BERBERT-BORN, M.; SIGEP 15.Mylène Berbert-Born 

http://www.ebah.com.br/zoneamento-ambiental-apa-carste-de-lagoa-santa-pdf-a24151.html: Zoneamento Ambiental APA Carste de Lagoa Santa; A abordagem metodológica para o zoneamento 

pretendeu, além de atender às leis ambientais, construir uma visão de futuro para APA no que tange aos seus processos e às tendências sócio-econômicas vigentes. O produto final é de caráter 

orgânico, portanto dinâmico, abandonando as idéias de zoneamentos estáticos - papel assumido pelos temas isolados - cuja principal tônica é visualisar a APA como meio de consolidar um 

padrão desejável de desenvolvimento ambiental, em que homem e meio ambiente fazem parte de um mesmo conjunto, substituindo a visão antropocêntrica pela visão biocêntrica.[CPRM 1998] 

 

http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/108671/efetividade-socio-ambiental-da-apa-carste-de-lagoa-santa-mg-uma-avaliacao-a-partir-de-suas-ferramentas-de-planejamento-e-gestao.html: 

Efetividade sócio-ambiental da APA Carste de Lagoa Santa-MG: uma avaliação a partir de suas ferramentas de planejamento e gestão Luciana de Resende Mestrado 2008 

  

  

O objetivo principal desta dissertação é avaliar a efetividade sócio-ambiental da Área de Proteção Ambiental-APA Carste de Lagoa Santa por meio da análise de seus principais instrumentos de 

planejamento e gestão. Localizada a cerca de 40 km a norte de Belo Horizonte, essa APA possui área de 35.600 ha e abrange parcialmente os municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, 

Matozinhos e Funilândia e, integralmente, o de Confins. Criada em 1990, abriga rico patrimônio - cavernas, sítios arqueológicos e paleontológicos, fauna e flora -, mas possui fragilidades que 

limitam o uso intensivo de seus recursos ambientais - regiões sujeitas a alto risco de contaminação da drenagem subterrânea, alta propensão à ocorrência de erosão e/ou movimentos 

gravitacionais de massa e possibilidade de indução de abatimentos do solo - podendo gerar riscos para população e rápida degradação da qualidade ambiental regional. 

 

Recentemente as pressões antrópicas sobre essa APA aumentaram em razão da realização de obras estratégicas promovidas pelo Govemo do Estado de Minas Gerais no Vetor de Expansão Norte 

da Região Metropotitana de Belo Horizonte/RMBH. Passados dezoito anos da criação desta APA, bem como aproximadamente dez anos da instituição de seu Zoneamento Ambienta1 e Plano de 

Gestão Ambiental, é importante avaliar se essa Unidade de Conservação é, hoje, efetiva e, também, se será capaz de conter e disciplinar a expansão urbana e industrial sobre seu território, 

protegendo o rico patrimônio nele existente.  

Para a avaliação de sua efetividade foram empregados quatro procedimentos distintos, a saber: (i) análise da série temporal de imagens de satélite, (ii) estudo comparativo entre Planos Diretores 

Municipais, Zoneamento Ambiental e Zoneamento Geotécnico da APA, (iii) entrevistas com a população local, (iv) entrevistas com o Conselho Consultivo da APA. A adoção desses 

procedimentos mostrou que a APA Carste de Lagoa Santa não tem sido efetiva do ponto de vista sócio-ambiental. 

 

O estudo das imagens de satélite mostra que a evolução do uso do solo foi semelhante dentro e fora da APA. Existem contradições técnicas entre os Zoneamentos Ambiental e Geotécnico da 

APA, e entre estes instrumentos e os Planos Diretores Municipais, as quais induzem ao crescimento urbano inadequado às fragilidades do meio físico. A maioria da população entrevistada não 
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sabe que reside no interior de uma Unidade de Conservação e, complementarmente, não reconhece as regras vigentes para uso e ocupação do solo. 

Os problemas ambientais apontados pelo Zoneamento Ambiental, transcorridos mais de 10 anos de sua elaboração, ainda persistem. Seu Plano de Gestão nunca saiu do papel e sequer é 

conhecido pelos próprios membros do Conselho Consultivo da APA. Não se verificou, também, real integração entre todas as esferas de poder que atuam na APA. Conseqüentemente, até hoje a 

criação da APA tem influenciado pouco a região e, com a forte pressão da expansão do Vetor Norte da RMBH, é fundamental que ela seja efetiva ou que sejam pensados meios complementares 

de proteger o patrimônio e a qualidade ambiental ainda existente, sob a pena de perdê-los ou danificá-los de vez.  

http://www.redespeleo.org.br/admin/arquivos/39629637_conexao_54.pdf: Lixão de Matozinhos pode ameaçar a APA Carste de Lagoa Santa 

http://www.semad.mg.gov.br/noticias/1/1061-regiao-carstica-de-lagoa-santa-tera-programa-de-educacao-ambiental: Região Carstica de Lagoa Santa terá programa de educação ambiental Ter, 

27 de Abril de 2010 17:49A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) lançaram, na 

tarde desta terça-feira (27), no Espaço Infraero do Aeroporto Tancredo Neves, a cartilha Região Cárstica de Lagoa Santa e o programa de Educação Ambiental Um Novo Olhar para a Apa 

Carste de Lagoa Santa. A parceria tem como objetivo a preservação e conservação das riquezas e particularidades arqueológicas da região que abriga um dos mais importantes sítios da 

Antropologia mundial. O trabalho será desenvolvido junto aos colaboradores da Infraero, escolas e comunidades do entorno.  

  [...] Paralelo a isso, a Infraero, por meio do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, criou o Programa de Educação Ambiental Um Novo Olhar para a Apa Carste de Lagoa Santa visando 

orientar as ações socioambientais relacionadas à conservação dos recursos naturais do Sítio Aeroportuário e seu entorno com a qualidade de vida das pessoas. O trabalho tem como foco a Área 

de Proteção Ambiental (Apa) Carste Lagoa Santa, área prioritária para conservação devido à sua elevada diversidade e importância geológica, histórica e biológica  Fonte: Ascom/ Sisema 

(MG) 

http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/Not_724469.asp:  Lei que altera uso do solo da Carste de Lagoa Santa é sancionada A lei que altera as regras do uso do solo da Área de 

Proteção Especial (APE) Carste Lagoa Santa foi sancionada pelo governador Aécio Neves em ato publicado no Minas Gerais/Diário do Executivo deste sábado (24/1/09). A Lei 18.043, de 

23 de janeiro de 2009, tem como objetivo alterar o Decreto 20.597, de 1980, que dispõe sobre área de preservação em Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e Matozinhos, para tornar compatível o 

desenvolvimento econômico, sobretudo representado pelos loteamentos, com a proteção dos recursos ambientais e do rico acervo arqueológico da região norte da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (RMBH). A norma é fruto do Projeto de Lei (PL) 1.444/08, do governador. 

A lei repassa ao órgão gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) Carste Lagoa Santa a responsabilidade de se manifestar sobre a exploração ou supressão de vegetação nativa no interior 

da área protegida. Também atualiza a denominação da rodovia MG 040, que passou a ser denominada MG 424. A rodovia faz parte do memorial descritivo que delimita o perímetro da APE.  

A norma organiza ainda as regras de proteção da área. Desta forma, enumeram-se como Áreas de Preservação Permanente (APPs), entre outras, aquelas necessárias à proteção do patrimônio 

arqueológico, paleontológico, espeleológico, da flora e fauna endêmica ou ameaçada de extinção e também à criação de corredores ecológicos e à conservação prioritária da biodiversidade. 

A nova lei também estabelece que o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) instituirá, no prazo máximo de 180 dias contados a partir da publicação da lei, cadastro com dados 

georreferenciados de todos os sítios arqueológicos, espeleológicos e paleontológicos existentes na APE. Determina ainda que as áreas de preservação permanente deverão ser definidas no 

prazo de 180 dias. Segundo a lei, a exploração ou supressão de vegetação nativa nas áreas não declaradas de preservação permanente atenderá aos seguintes critérios: a implantação de 

empreendimentos novos se dará, preferencialmente, em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas; manifestação do conselho consultivo da APA Carste Lagoa Santa no processo; e 

compensação ambiental por meio de instituição de Reserva Particular de Patrimônio Natural de área equivalente em extensão e características ecológicas à área a ser desmatada, dentro da 

APE. A Lei 18.043 também determina que a concessão de outorga de água e a autorização ou licenciamento de qualquer empreendimento ou atividade modificadora do meio ambiente 

dependerá de avaliação específica de seus impactos, estudo prévio que demostre a viabilidade ambiental, entre outros.   

 

http://www.redespeleo.org.br/admin/arquivos/39629637_conexao_54.pdf
http://www.semad.mg.gov.br/noticias/1/1061-regiao-carstica-de-lagoa-santa-tera-programa-de-educacao-ambiental
http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/Not_724469.asp


 
 

Responsável pela informação: Assessoria de Comunicação - 31 - 2108 7715 

 

http://revistas.jatai.ufg.br/index.php/geoambiente/article/view/37/0: Geoambiente On-line, No 6 (2006)DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ENTRONO DALAGOA DO 

SUMIDOURO, APA CARSTE DE LAGOASANTA, MINAS GERAIS Luiz Eduardo Panisset Travassos, Cláudio Manoel Uemoto Maia, Cristiano Furst Costa, Cynthia Pimenta Brant 

Moraes, Michele Rodrigues Araujo Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar os principais impactos ambientais relacionados com a atividade antrópica e a disposição 

inadequada de resíduos sólidos na região da Lagoa do Sumidouro,APA Carste de Lagoa Santa, MG, avaliando os impactos ambientais ligados aos resíduos que são jogados na Lagoa do 

Sumidouro e seu entorno, procurando identificar as atividades que mais contribuem ou contribuíram para este tipo de poluição. O trabalho baseou-se em uma revisão bibliográfica sobre o 

assunto, com duas visitas a campo para constatar os dados previamente levantados, com entrevista a moradores e turistas. Texto Completo: PDF  

http://www.lagoasanta.com.br/homem/parque_sumidouro_sem_implantar.htm:  

Parque do sumidouro, o retrato da região é de descaso e abandono. Depois de 26 anos da criação do  Parque do Sumidouro, em decreto estadual para compensar problemas ambientais com a 

construção do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o retrato da região é de descaso e abandono. A área delimitada para a unidade de 

conservação (1,3 mil hectares) está ocupada por 70 loteamentos irregulares e, no seu entorno, há 50 empresas de beneficiamento de pedras ornamentais, funcionando sem licença ambiental. As 

rochas que formam o conjunto paisagístico da Lapa do Sumidouro, tombada pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), no qual estão pinturas rupestres 

com mais de 10 mil anos, são alvo constante de pichações.  [...] parte da câmara técnica do Parque do Sumidouro, no conselho da Área de Proteção Ambiental (APA) Carste de Lagoa Santa, 

unidade federal administrada pelo Ibama em que está inserido o parque.   

―Há vários projetos para o entorno do aeroporto, que já estão trazendo mais movimento e pessoas para cá. Não somos contra o desenvolvimento da região, pelo contrário, só queremos que sejam 

consideradas as particularidades, a importância e o relevo frágil da área. Temos um potencial turístico cultural e ambiental muito rico e acreditamos que o governo vá dar a atenção merecida ao 

desenvolvimento sustentável dos municípios no entorno da APA Carste‖, diz Rogério Tavares de Oliveira. 

 

 

  

 

Sazonalidade, riqueza e abundância de espécies de aves aquáticas associadas a uma lagoa temporária da APA Carste de Lagoa Santa, MG.Túlio Dornas de Oliveira¹ 

(tuliodornas@yahoo.com.br),  et al.  ... www.seb-ecologia.org.br/viiceb/resumos/981a.pdf   

 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/geografia/article/viewFile/1723/1866: ISSN 0103-8427 Caderno de Geografia, v.20, n.33, 2010 Inventário digital da APA (Área de Proteção Ambiental) 

Carste Lagoa Santa e  algumas implicações . Jarbas Lima Dias Sampaio RESUMO A APA (Área de Proteção Ambiental) Carste Lagoa Santa, localizada a aproximadamente 30 Km de Belo 

Horizonte  - MG, encerra em seus limites um vasto e importante patrimônio espeleológico, arqueológico, paleontológico e cultural que ainda merece ser estudado e detalhado. Palco de extensos 

estudos realizados pelo naturalista Peter Lund no século XVIII a região foi abrigo para os primeiros habitantes americanos há cerca de 11.500 anos. Feições geomorfológicas desenvolvidas  

sobre rochas calcárias e a presença de uma vegetação bastante peculiar conferem à região elevada beleza cênica. Neste contexto ocorrem ameaças a este patrimônio,  representadas pela 

exploração mineral, expansão urbana, má utilização dos recursos hídricos, avanço de áreas para agricultura e pastagem, entre outros fatores que comprometem a integridade de um sistema 

bastante frágil. É sugerida a criação de um Geopark nos moldes estabelecidos pelo UNESCO como forma de preservação, incentivo ao geoturismo e desenvolvimento econômico. Este estudo 

elaborou um  amplo inventário de dados e bases georeferenciadas nos domínios da geologia, geomorfologia cárstica, hidrogeologia, paleontologia e arqueologia da APA Carste com o objetivo de 

manipular, integrar e realizar análise espacial dos dados em um ambiente GIS (Geographical Information System). A análise criteriosa dos resultados revela padrões, relações ou tendências que 

http://revistas.jatai.ufg.br/index.php/geoambiente/article/view/37/0
http://revistas.jatai.ufg.br/index.php/geoambiente/article/view/37/32
http://www.lagoasanta.com.br/homem/parque_sumidouro_sem_implantar.htm
http://www.seb-ecologia.org.br/viiceb/resumos/981a.pdf
http://periodicos.pucminas.br/index.php/geografia/article/viewFile/1723/1866


 
 

conduzem a um maior conhecimento da região, subsidiando estudos multidisciplinares que facilitam a escolha de ações e/ou decisões mais apropriadas para a sua gestão sustentável. Além disso 

este inventário assume grande importância ao fornecer elementos que gerem ações de natureza político-social voltadas ao desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida. A disponibilização 

deste inventário na Internet, através de um ...  

http://www.uai.com.br/htmls/app/noticia173/2010/03/14/noticia_minas,i=151443/ENTULHO+AMEACA+RIQUEZA+ARQUEOLOGICA+DAS+GRUTAS+BRASILEIRAS.shtml: 

Patrimônio »Entulho ameaça riqueza arqueológica das grutas brasileirasGrutas como a Lapa Vermelha e matas da Área de Proteção Ambiental (APA) Carste, de Lagoa Santa, onde 

foram encontrados os mais antigos fósseis humanos do Brasil, sofrem com o despejo de lixo e entulho .  Gustavo Werneck - Estado de Minas Publicação: 14/03/2010 

08:44 Atualização: 14/03/2010 09:16 
 

―A falta de fiscalização é o calcanhar de aquiles da APA Carste, que abriga o maior parque cimenteiro do país, com todas as empresas licenciadas. Segundo Ivson, são apenas cinco funcionários, 

na unidade, para desempenhar sua atividade na área correspondente a 36,5 mil campos de futebol. ―Além da fiscalização, o pessoal tem funções administrativa e técnica. Na equipe não temos um 

engenheiro químico para laudos. O ideal seria que a APA tivesse medidas mais restritivas, a exemplo de um parque nacional. E também todos os bens naturais tombados‖, diz o engenheiro 

florestal. Entre os problemas estão a implantação de empreendimentos clandestinos e chegada de novos loteamentos, favorecida pela expansão do Eixo Norte. ―A legitimidade do conselho 

consultivo, com representantes da sociedade, poderá melhorar o setor de fiscalização. Acreditamos que os integrantes poderão fazer pressão para contratação de novos funcionários, exigir 

concursos e convênios‖, acredita Ivson.  

[...] Ruim com a APA, pior sem ela‖, diz o ambientalista Procópio de Castro, mobilizador do Projeto Manuelzão/UFMG para a Bacia do Ribeirão da Mata, da qual é presidente do comitê, e da 

APA Carste, onde é conselheiro. ―A APA Carste só tem plano de manejo e não ferramentas legais para protegê-la. O modelo de gestão não é crível, por isso ela não decola‖, afirma Procópio. O 

ambientalista revela que, pelo conceito da sustentabilidade, é preciso conciliar os interesses econômicos, recursos naturais e a vida da população‖.  O certo mesmo é que ―muitos moradores nem 

sabem o que é APA Carste, desconhecem os seus limites, o uso do solo e outros aspectos. É uma região calcária muito complexa, com uma dinâmica peculiar de águas subterrâneas‖, diz a 

geógrafa Luciana Alt, autora de dissertação de mestrado, na UFMG, sobre análise ambiental nessa área de proteção. Na sua avaliação, faltam divulgação, campanhas educativas e formas de 

preservação. Lixões como o de Matozinhos não têm tratamento algum e um vazamento de chorume poderia contaminar águas, que, na sequência, são captadas para abastecimento doméstico, ou 

chegar à Lagoa do Sumidouro, tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha/MG).  Muitas casas também dispõem apenas de fossa, com efeitos danosos para o meio 

ambiente. ―A região precisa de uma proteção efetiva, no sentido de ter função de verdade, pois reúne um patrimônio delicado e muito vulnerável, principalmente com toda a expansão urbana do 

Vetor Norte‖, diz Luciana. Ela ressalta que as ações devem contemplar também o entorno da APA, ―tão importante quanto a área protegida‖.  

[...] Tags: Entulho riqueza arqueológica grutas brasileiras 

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 1, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997 : Estabelece normas de ocupação e uso do solo na Área de Proteção Ambiental - APA- Carste de Lagoa Santa, 

localizada no Estado de Minas Gerais, visando compatibilizar a utilização dos recursos naturais com a proteção da biodiversidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região    

http://www.terrabrasilis.org.br/_paginas/fique_por_dentro.php?pag_atual=12: Café com Prosa - Cuidando da Terra 

04/05/2010 No dia 30 de abril aconteceu em São Roque de Minas o Café com Prosa: Cuidando da Terra realizado pelo Instituto Terra Brasilis. O evento destinado aos produtores rurais da região 

foi realizado no Centro de Informação Pato Aqui, Água acolá e participaram cerca de 30 pessoas. Os temas abordados foram Permacultura, Agroecologia e Manejo de água em propriedades 

rurais. O Instituto Terra Brasilis, com o intuito de continuar disseminando alternativas de manejo ambientalmente adequadas, planeja ainda para esse ano outras edições do Café com Prosa e 

novas ações voltadas para esse público.  

 

 Região Carstica de Lagoa Santa terá programa de educação ambiental 29/04/2010  

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) lançaram, na tarde desta terça-feira (27), no 

Espaço Infraero do Aeroporto Tancredo Neves, a cartilha Região Cárstica de Lagoa Santa e o programa de Educação Ambiental Um Novo Olhar para a Apa Carste de Lagoa Santa. A parceria 

http://www.uai.com.br/htmls/app/noticia173/2010/03/14/noticia_minas,i=151443/ENTULHO+AMEACA+RIQUEZA+ARQUEOLOGICA+DAS+GRUTAS+BRASILEIRAS.shtml
http://www.uai.com.br/htmls/page/273/capa_busca.shtml?cx=017601035859718093098%3Aozilmgwakla&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-1&q=Entulho
http://www.uai.com.br/htmls/page/273/capa_busca.shtml?cx=017601035859718093098%3Aozilmgwakla&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-1&q=riqueza
http://www.uai.com.br/htmls/page/273/capa_busca.shtml?cx=017601035859718093098%3Aozilmgwakla&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-1&q=arqueol%F3gica
http://www.uai.com.br/htmls/page/273/capa_busca.shtml?cx=017601035859718093098%3Aozilmgwakla&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-1&q=grutas
http://www.uai.com.br/htmls/page/273/capa_busca.shtml?cx=017601035859718093098%3Aozilmgwakla&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-1&q=brasileiras
http://www.terrabrasilis.org.br/_paginas/fique_por_dentro.php?pag_atual=12


 
 

tem como objetivo a preservação e conservação das riquezas e particularidades arqueológicas da região que abriga um dos mais importantes sítios da Antropologia mundial. O trabalho será 

desenvolvido junto aos colaboradores da Infraero, escolas e comunidades do entorno.  

Fonte: Instituto Estadual de Florestas 

http://www.circuitodasgrutas.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=1:  

 Finalmente, após 30 anos, o Parque do  Sumidouro torna-se uma realidade no resgate, conservação e preservação do patrimônio da nossa pré-história e da história da nossa colonização 

portuguesa. No domingo, dia 13, em Quinta do Sumidouro, Pedro Leopoldo, será entregue o ―Complexo de obras do Parque do Sumidouro e a Restauração da casa Fernão Dias‖. Também 

será oficializado, na ocasião, a criação do Parque Estadual Cerca Grande e de três Monumento Natural Estaduais em Matozinhos: Vargem da Pedra, Experiência da Jaguará e Santo Antônio, 

na região do distrito de Mocambeiro. Em Pedro Leopoldo será criado o Monumento Natural Lapa Vermelha, localizado a dois quilômetros do aeroporto e onde foram encontrados os fósseis 

de ‗Luzia‘. Estas UCs são partes esperadas para compor SAP na APA Carste de lagoa Santa. Espera-se para até o fim do ano a oficialização de outras unidades de preservação como a RPPN 

da Fazenda da Cauaia, dos Parques Estaduais de Poções, Fazenda do Sobrado e Macaúbas além da Reserva Biológica da Serra das Aroeiras. 

[...] Também importante por sua localização na APA Carste de Lagoa Santa, local que concentra um dos maiores sítios cavernícolas do país e possuidor de uma biodiversidade com 40 % do 

número de espécimes do pantanal. É também importante área de recarga do rio das Velhas e do São Francisco e suas lagoas formam com o complexo do rio Doce os dois maiores conjuntos 

lacustres do Estado de Minas Gerais. Os biomas do Cerrado, da e da Mata Atlântica e da Mata Seca que ai se entremeiam com o solo calcáreo produzindo paisagens únicas e de grande 

beleza. 

[...] O Parque Sumidouro e o Sistema de Áreas Protegidas do Vetor Norte Metropolitano - SAP tem sido objetivo de luta pela comunidade local, ambientalistas, organizações da sociedade 

civil e das academias científicas  por anos a fio. A preocupação em proteger este patrimônio ganhou nova importância com o projeto de desenvolvimento da região capitaneada pelo projeto 

do Aeroporto Internacional e Industrial Tancredo Neves, pela mudança do Centro Administrativo, pela linha verde e por uma implantação de uma grande infra-estrutura de produção de alta 

tecnologia nas áreas de ciência biológicas, das tecnologias da informação, da microeletrônica e aeroespacial e da implantação do Anel Viário do Vetor Norte de Belo Horizonte, chamado 

pela população de rodoanel, e que defendemos ser denominado merecidamente Anel Peter Lund. José de Castro Procópio. Presidente do Subcomitê do Ribeirão da Mata e Mobilizador do 

Projeto Manuelzão/UFMG. Conselheiro da APA Carste de Lagoa Santa e dos  Parques Estaduais do Sumidouro e do Serra Verde 

 

http://www.webartigos.com/articles/31002/1/Aplicabilidade-nas-misturas-asfalticas-de-residuos-provenientes-da-exploracao-calcaria-na-APA-Carste-de-Lagoa-Santa/pagina1.html 

http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/not_703978.asp:  

 

24) APA DO IGARAPÉ GELADO (DECRETO Nº 97.718, DE 5 DE MAIO DE 1989) 

Localizada no Estado do Pará. : Art. 2º Na implantação e funcionamento da APA do Igarapé Gelado, serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas: I – zoneamento,  etc. Art. 3º Na APA do 

Igarapé Gelado ficam proibidas ou restringidas: ( o padrão) consideram-se como de preservação permanente o entorno das nascentes e olhos d"água, num raio de 60m (sessenta metros). 

http://www.amazonia.org.br/guia/detalhes.cfm?id=12950&tipo=8&cat_id=44&subcat_id=184 APA do Igarapé Gelado cria conselho consultivo (14/05/2009):  Área de Proteção Ambiental 

(APA) do Igarapé Gelado, no Pará, acaba de criar o conselho consultivo. A definição dos conselheiros foi feita no dia 30 de abril. Durante encontro no auditório do Centro Universitário de 

Parauapebas, a equipe gestora da Unidade de Conservação reuniu as entidades interessadas em assumir os trabalhos. Os nomes foram escolhidos por unanimidade. O conselho consultivo da APA 

é composto por 24 cadeiras, sendo 11 de entidades públicas e 13 de entidades da sociedade civil. A formação do conselho representa mais uma avanço da gestão local do ICMBIO. Agora são 

quatro as reservas que possuem conselhos criados no Mosaico de Carajás, no sudeste do Paraíba. Resta apenas a Floresta Nacional (Flona) de Itacaiúnas. 

 

http://www.ief.mg.gov.br/noticias/1/1086-regiao-carstica-de-lagoa-santa-tera-programa-de-educacao-ambiental
http://www.circuitodasgrutas.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=1
http://www.webartigos.com/articles/31002/1/Aplicabilidade-nas-misturas-asfalticas-de-residuos-provenientes-da-exploracao-calcaria-na-APA-Carste-de-Lagoa-Santa/pagina1.html
http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/not_703978.asp
http://www.amazonia.org.br/guia/detalhes.cfm?id=12950&tipo=8&cat_id=44&subcat_id=184


 
 

[...] Além disso, em 2008 a APA concluiu o Projeto de Alternativa ao Desmatamento e às Queimadas que oferece às famílias de agricultores residentes na unidade noções de educação ambiental, 

incentivando a produção de sistemas agro-florestais, mecanização agrícola para produção da roça sem desmate e queima. Em dezembro de 2008 a Zona de Vida Silvestre da APA foi liberada 

depois que as oito famílias de posseiros que ocupavam a área desde 1989 foram devidamente indenizadas com recursos vindos dos convênios firmados entre a Flona do Tapirapé-Aquiri e a 

Salobo Metais. http://www.socioambiental.org/uc/1324/noticia/66375 

APA do Igarapé Gelado destaca a importância da apicultura 28/05/2009 Autor: Priscila Galvão Fonte: ICMBio - www.icmbio.gov.br A Área de Proteção Ambiental (APA) do Igarapé Gelado, 

no Estado do Pará, comemorou, na sexta-feira (22), o Dia do Apicultor/meliponicultor, com uma amostra dos produtos: doces e bolos que podem ser fabricados com o mel. Houve uma aula-

demonstração para alunos da Escola Monteiro Lobato, na Vila Paulo Fonteles, e para outros agricultores sobre as vantagens de se criar abelhas e produzir mel.  

A apicultura é uma atividade considerada nova no Brasil pouco mais de cinqüenta anos. Os apicultores brasileiros trabalham com dois tipos de abelhas, as do gênero Apis que são abelhas que 

possuem ferrão e não são nativas da nossa região - as africanizadas, fruto do cruzamento das abelhas européias e africanas que foram trazidas pelos padres e pesquisadores. O outro tipo são as 

abelhas nativas, denominadas de meliponias - abelhas indígenas ou nativas que não tem ferrão e também produzem mel.   

A Estação Conhecimento da Apa do Gelado, primeira estação rural, foi inaugurada no dia 2 de setembro. Localizada em Parauapebas (Pará), a estação foi construída em um núcleo rural onde 

moram cerca de 120 famílias de agricultores. Para disseminar técnicas de produção agropecuária, está sendo montada uma escola técnica agrícola onde serão ensinadas formas de manejo da 

pecuária leiteira, da avicultura, da apicultura e da produção de hortifrutigranjeiro. O maior diferencial desta Estação Conhecimento é o apoio à atividade dos produtores. Para isso, estão sendo 

criados Centros Comunitários de Apoio à Produção onde as famílias serão organizadas em grupos de trabalho. O objetivo dos Centros é facilitar a assistência técnica aos pequenos produtores e a 

entrega da produção, melhorando todo o processo. 

Como a Estação Conhecimento de Tucumã, também na Estação Conhecimento da APA serão ofertados cursos de educação profissionalizante, como de carpintaria, trabalhos relacionados à 

construção civil além de atividades esportivas e culturais. http://www.vale.com/pt-br/sustentabilidade/fundacao-vale/estacao-conhecimento/estacao-conhecimento-apa-do-igarape-

gelado/paginas/default.aspx 

 

[DOC]  Este trabalho foca as ações do governo federal e da iniciativa ... Formato do arquivo: Microsoft Word - Ver em HTML 

de MJ da Silva Aquino - Artigos relacionados Três modalidades de UCs – APA, REBIO e FLONA - ali se apresentam. São elas: Área de Proteção Ambiental do Igarapé-Gelado, Floresta 

Nacional de Carajás, ... www.anppas.org.br/encontro.../TA460-10032006-101628.DOC 

III Encontro da ANPPAS  23 a 26 de maio de 2006 Brasília-DF O Ferro e a ―Canga‖: Disputas e Parcerias na Conservação e Exploração Mineral em Carajás Maria José da Silva Aquino. Depto. 

de Sociologia e Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFPA. ―O Mosaico, a exploração e a conservação: As relações de disputa e parceria estabelecidas entre uma grande empresa 

mineradora, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), criado em 1989,  serão aqui discutidas tomando-

se como referência espacial cinco unidades de conservação protegidas pelo IBAMA e localizadas, em bloco, no sudeste do Pará, na Província Mineral de Carajás. Destas UC‘s, um conjunto 

definido pelo IBAMA como o ―Mosaico de Carajás‖, três foram criadas pelo Governo Federal em 1989 e duas em 1998. Três modalidades de UCs – APA, REBIO e FLONA - ali se apresentam. 

São elas: Área de Proteção Ambiental do Igarapé-Gelado, Floresta Nacional de Carajás, Floresta Nacional de Itacaiúnas, Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri e Reserva Biológica do Tapirapé.‖ 

http://amazonianamidia.blogspot.com/2010/09/area-de-protecao-ambiental-do-igarape.html: sábado, 25 de setembro de 2010 Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado inaugura centro de 

formação A área de Proteção Ambiental (APA) do Igarapé-Gelado, no Pará, foi contemplada este mês, com a construção de um centro de formação denominado Estação Conhecimento. A 

estação foi construída com recursos da Fundação Vale e é fruto de uma parceria que envolve a Associação de Produtores da APA do Igarapé-Gelado (APROAPA), Associação das Mulheres 

Camponesas Filhas da Terra, ICMBio, mineradora Vale e Prefeitura Municipal de Parauapebas. [...] Participaram da inauguração, produtores da APA, crianças da comunidade, autoridades 

locais, dirigentes da Vale, a Atleta Olímpica Conceição Geremias, Coordenadora do programa de esportes da escola, e os servidores do ICMBio lotados no Mosaico de Ucs de Carajás, membros 

do Conselho Consultivo da APA, além do Coordenador Regional da CR4, Fabiano Gumier Costa. [...] Uma Organização da Sociedade Civil de interesse Público (Oscip) foi criada para 

administrar a Estação e envolver as instituições parceiras em torno de um mesmo objetivo que é a gestão participativa e inclusiva dessa grande escola rumo a sustentabilidade da APA e região. O 
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núcleo educacional terá a Prefeitura Municipal de Parauapebas como mantenedora e atenderá estudantes do ensino fundamental possuindo campo de futebol, pista de atletismo, sala de 

informática, biblioteca, refeitório e unidades para beneficiamento de hortaliças, frutas e processamento do leite produzido na região. A produção dos agricultores que fazem parte do projeto 

deverá ser absorvida no mercado local, na merenda escolar e nos restaurantes da Vale que dão suporte as atividades de lavra mineral no Complexo Carajás instalado no interior das Florestas 

Nacionais de Carajás e Tapirapé-Aquiri e APA do Igarapé Gelado. 

 

O Coordenador Regional da CR4, Fabiano Gumier Costa, afirmou que o trabalho na APA era inicialmente voltado para a fiscalização. As queimadas e os desmatamentos eram generalizados e 

todos os produtores acreditavam na pecuária extensiva de corte como única alternativa econômica para a área. "Em 2003 foi iniciado o programa de Queimada Controlada em que buscamos 

ordenar o uso do fogo na agricultura e propor alternativas sustentáveis aos produtores em toda a região do Mosaico", disse. Em 2005 começou o Projeto Alternativo a desmatamentos e 

Queimadas (Padeq) e foi construído um viveiro na APA. Segundo Fabiano, diversas atividades de formação aconteceram desde então. "Ao mesmo tempo comunidade, prefeitura e ICMBio 

buscaram trazer a mineradora para mais perto e gradualmente ela percebeu a importância do seu envolvimento em um projeto maior, por uma APA sustentável com geração de renda para os 

produtores e controle das dinâmicas sociais e ambientais negativas consequentes do processo de expansão da mineração na Amazônia. A Vale investe fortemente no futuro da APA e a insere de 

fato na cadeia produtiva da mineração", concluiu. 

 

http://blogdowaldyr.blogspot.com/2009/05/produtores-rurais-da-apa-recebem-kits.htmlterça-feira, 5 de maio de 2009 Produtores rurais da Apa recebem kits para implantação de pasto 

rotacionado Produtores rurais da Área de Proteção Ambiental (Apa) do Igarapé Gelado, em Parauapebas, recebem na manhã (das 9 às 11 horas) desta quarta-feira (6) kits para iniciar a 

estruturação de pastos rotacionados, a partir de uma nova tecnologia que permitirá o aperfeiçoamento do processo de criação de gado leiteiro na comunidade rural. 

 A iniciativa conta com parceria da Vale, Fundação Vale, Prefeitura de Parauapebas, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), Associação dos Produtores Rurais da 

Apa do Igarapé Gelado (Aproapa) e da Associação das Mulheres Camponesas Filhas da Terra.  

Com a presença do superintendente da área de inclusão social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Ricardo Ramos, a entrega dos kits marca uma fase 

importante na vida dos produtores: a instalação do pasto rotacionado, um sistema de criação de gado diferenciado que possibilitará o aumento da produção leiteira.  

O sistema também trará outros benefícios, como a otimização no uso das pastagens, melhor nutrição do rebanho, aumento nos índices produtivos e reprodutivos, melhoramento genético dos 

animais com a utilização de um banco genético (15 touros, que serão divididos entre os produtores) e redução de gastos com limpeza e manutenção das áreas, possibilitando a redução de custos e 

o aumento da renda familiar.  

[...] Na Apa do Igarapé Gelado, os 55 produtores rurais implantarão o novo sistema de produção. Hoje, cada produtor ocupa uma área de 50 hectares, sendo que deste total apenas três hectares 

serão destinados à produção leiteira, onde acontecerá a instalação dos pastos rotacionados. Esta área será dividida em 13 piquetes, que possibilitarão a criação de até 25 animais. 

 

[...]A entrega dos kits vai acontecer nas instalações da futura Estação Conhecimento da Apa do Igarapé Gelado, na zona rural. O prefeito de Parauapebas, Darci Lermen, confirmou presença no 

evento. 

 

:)Jornal Amigos do Bairro Ltda - 16 dez. 2010 ... A comunidade da zona rural de Parauapebas (PA), na Área de Proteção Ambiental (APA) do Igarapé Gelado, no Sudeste do Pará recebeu, ... 

www.jornalamigosdobairro.com.br/?pg=notícia&id=115 

 

[PDF]  Contaminação por mercúrio em peixes na área de Proteção Ambiental ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

AMAZÔNIA. Contaminação por mercúrio em peixes na área de Proteção. Ambiental (APA) do Igarapé. Gelado-Parauapebas-PA. Msc. Bruno de Cássio Veloso de Barros. ... 

www.ufpa.br/quimicanalitica/palestra4.pd 

  

Comunidade da APA do Gelado recebe estação conhecimento com festa 3 set. 2010 ... Foi com muita alegria que a comunidade da Área de Proteção Ambiental,Igarapé Gelado, viu um sonho se 
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concretizar, no último dia 2, ... 

www.parauapebas.pa.gov.br/index.php?...apa...gelado.. 

PDF]  Mineração e Áreas Protegidas Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

8 jun. 2010 ... Ápa do Igarapé Gelado, Floresta Nacional do Tapirapé-Aquari, Reserva Biológica do. Tapirapé, Floresta Nacional de Itacaúnas e Terra Indígena ... 

www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00000610.pdf 

Biodiversidade: é para comer, vestir ou para passar no cabelo? : ... - Resultado da Pesquisa de livros do Google Nurit Bensusan, Instituto Internacional de Educação do Brasil - 2006 - Business & 

Economics - 418 páginas Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado A Apa do Igarapé Gelado, criada pelo Decreto na 97.718/89, está localizada no município de Parauapebas, ... 

books.google.com.br/books?isbn=8575960717.. 

http://pagina22.com.br/index.php/2010/09/na-pisada-dos-garimpeiros/: 23.09.2010:  0POR ELI RIDOLFI, DE PARAUAPEBAS (PA) # EM DA REDAÇÃO Em visita a Carajás, conversamos 

com quem chegou ali na aventura da busca do próprio pedaço de chão e fez da Amazônia o seu bem mais precioso [...] Quase 30 anos se passaram e as coisas parecem bem diferentes. O matão 

mudou de nome, agora é ―Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado‖, e Francisco virou ―Seu Chiquinho da APA‖. A ―APA do Gelado‖, como os moradores fazem questão de encurtar, faz 

divisa ao sul com a Floresta Nacional de Carajás, concedida à Vale para exploração mineral. Mineradora quer alterar antigo perfil de presença em regiões ... 12 maio 2009 ... No Igarapé Gelado, 

será construída uma fábrica de multimistura de ... Já tivemos terra na APA, e a 20 anos atrás cançamos de sair preso ou ... www.zedudu.com.br/?p=2008  

[PDF]  CRIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS, USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS NATURAIS ...  de S NASUTI 

A APA Igarapé Gelado foi criada em 1989 com objetivos essencialmente ambientais: ....responsáveis na APA do Igarapé Gelado, acesso mais justo aos recursos ... 

www.alasru.org/cdalasru2010/.../GT.../GT4%20Stéphanie%20NASUTI.pdf 

 

[PDF]  [hal-00457007, v1] A proteção da floresta amazônica: políticas de ... de Nelli A De Mello - 2009 - Artigos relacionadosANPEGE v 

16 fev. 2010 ... a) APA do Igarapé Gelado foi criada pelo Decreto 97718 com o objetivo de promover a ―proteção dos ecossistemas de floresta amazônica no Pará ... hal.archives-

ouvertes.fr/.../Anpege_Duramaz_Neli_e_Veronique_final.pdf: http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/45/70/07/PDF/Anpege_Duramaz_Neli_e_Veronique_final.pdf:  Este complexo mosaico de 

unidades de conservação é  formado por unidades de proteção integral e de uso sustentável: Florestas Nacionais (Carajás, Tapirapé-Aquiri, Itacaiúnas), Reserva Biológica (Tapirapé) e Área de 

Proteção Ambiental (Igarapé Gelado), todas de propriedade do governo federal, distribuídas em quatro municípios. Do ponto de vista ambiental este conjunto de UC é o único bloco denso de 

floresta que restou em uma região profundamente desmatada. Esta área privilegiada foi organizada aos poucos desde o início do Projeto Carajás, em 1985. Criadas em dois momentos, três delas 

tiveram seus atos constitutivos aprovados no ano de 1989, e outras duas em 1998. Embora evidentemente não se trate de uma área de proteção ambiental, a Terra Indígena Xicrin do Cateté, 

criada pelo decreto 384, de 24 de dezembro de 1991 e homologada em 1996 agrega-se a esse mosaico.‖ 

IDESPA - Histórico Termo de Cooperação Técnica com a Associação dos Produtores Rurais da Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado – APROAPA, dentro da Flona de Carajás ... 

www.idespa.org.br/page_1220296622687.html 

PDF]  O USO DA QUIMIOMETRIA NA AVALIAÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS EM PEIXES ... de B BARROS - Artigos relacionados 

P. S. S.5. RESUMO - Foram coletadas 25 amostras na área de proteção ambiental (APA) do igarapé. Gelado no município de Parauapebas estado do Pará. ... 

www.sovergs.com.br/conbravet2008/anais/cd/resumos/R0051-1.pd  

Ocorrência de cigarrinhas-das-pastagens em pequenas propriedades ... A pesquisa foi conduzida em três propriedades localizadas na Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado (APA do 

Gelado). Em cada piquete foi realizada ... www.abz.org.br/.../3669-Ocorrncia-cigarrinhas-das-pastagens-pequenas-propriedades-municpio-Parauapebas-.html   
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[PDF]  MONITORAMENTO DE PRAGAS DE PASTAGENS EM PROPRIEDADES RURAIS NA ... desenvolvido em três propriedades, localizada na Área de Proteção Ambiental do Igarapé 

Gelado, em. Parauapebas-PA. No levantamento populacional de ninfas de ... 

www.portal.ufra.edu.br/.../506_01_Valeria_Rodrigues_de_Azevedo.pdf  

http://eptv.globo.com/emissoras/NOT,0,0,329087,Reserva+no+Para+ganha+plano+de+manejo.aspx:  Reserva no Pará ganha plano de manejo. Tapirapé está conservada e é de alta importância 

biológica 27/12/2010 - 12:01 Fonte: Museu Goeldi/ Vanessa Brasil 

    Um Plano de Manejo para a Reserva Biológica do Tapirapé (Rebiota) traz um pouco mais de informações sobre a biodiversidade da região do sudeste do Pará. Com respeitável diversidade 

biológica, a área é de alta importância biológica. Realizado pela empresa Ambiental Consulting em colaboração com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

através de contrato com o Fundo Brasileiro para Biodiversidade (Funbio), no âmbito do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), o Plano revela aspectos da fauna e da flora da 

microrregião. 

[PDF]  [halshs-00547303, v1] Criação de áreas protegidas, uso sustentável ... de A Greissing - 2010 

16 dez. 2010 ... A APA Igarapé Gelado foi criada em 1989 com objetivos .... responsáveis na APA do Igarapé Gelado, acesso mais justo aos recursos naturais na ... hal.archives-

ouvertes.fr/.../Nasuti_Greissing_Marchand_Pernambuco_ALARSU.pdf ―I.3 Uma indicação geográfica para as produções frutíferas da pequena agricultura no sudeste do Pará? Discussões atuais 

na APA Igarapé Gelado. A APA Igarapé Gelado foi criada em 1989 com objetivos essencialmente ambientais: proteger a floresta ombrófila submontanhosa. Ao contrário das RESEX e RDS, as 

APA dos anos 1980 até 1990 não tinham vocação à preservação cultural o ao desenvolvimento socioeconômico. Portanto, devido a um controle estrito das práticas de corte e queima e da 

exploração dos recursos naturais em geral, os modos de  subsistência das populações se encontram muito perturbadas (RODRIGUES et al., 2003; MARANGON et AGUDELO, 2004; 

DUMORA, 2006).  

Para enfrentar às dificuldades da agricultura convencional, os agricultores da APA do Igarapé Gelado resolveram dedicar-se ao agroextrativismo frutífero. Em 1997, alguns deles, junto com 

outras duas associações de pequenos agricultores do município de Parauapebas, formaram uma cooperativa para aumentar as  possibilidades de comercialização dos seus produtos. A COOPER 

conheceu então diversas fases de crescimento até a criação, em 2005, de uma rede de cooperativas chamada FECAT  Esta agrupa cerca de dez cooperativas concentradas na região do Araguaia-

Tocantins. Ela já possui uma marca registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e está solicitando um selo do tipo ―indicação geográfica‖ (―frutos do Sudeste do 

Pará‖). Este tipo de labelização, ainda pouco conhecido no Brasil , inspira-se do modelo francês (DESPOBLINS, 2004), o qual foi explicitamente evocado durante nosso trabalho de campo pela 

agência local  realizando este processo para a COOPER (agosto 2007). Porém, ao contrário do que nos foi declarado, percebemos que o selo que a COOPER está tentando por em prática 

corresponde mais a uma IGP  do que a uma AOC , o que demostra da falta de experiência e de conhecimento no assunto. Mais do que uma relação específica  do homem com a natureza ou a 

utilização de variedades locais, no caso da COOPER, trata-se de valorizar os saberes e as práticas dos agricultores da região. Pois certas variedades utilizadas são perfeitamente genéricas, tal 

como o açaí (Euterpe oleracea) e o cupuaçu (Theobroma grandiflorum), o exóticas, como o  tamarindo (Tamarindus Indica).pp17-21) [...] Antes de tudo, a valorização de produtos locais 

corresponde a um processo identitário, uma busca de  reconhecimento. Qualquer que seja o mecanismo adotado, podemos perceber que as populações que visitamos, que tem forte tendência em 

depreciar-se, mudam progressivamente de opinião sobre sua própria situação. Os mecanismos de valorização implementados participam à reconstrução da identidade camponesa e extrativista, 

ajudando desta  forma estes grupos a encontrar seu lugar na  dinâmica regional: a preservação da biodiversidade em Iratapuru, produções agrícolas mais responsáveis na APA do Igarapé Gelado, 

acesso mais justo aos recursos naturais na RESEX do  Ciriaco./‖. 

http://www.comunidadeeducativa.org.br/equipe.aspx:   

Equipe - Comunidade Educativa Cedac Em 2009, também assumiu a coordenação regional do programa na APA do Igarapé Gelado, no Pará. X. Sueli Furlan. Formadora de Educação 

Ambiental ... www.comunidadeeducativa.org.br/equipe.aspx 

 

Baixar Revista IstoÉ Ed.2114 Download Gratis Completo | Downloads ... 16 set. 2010... os únicos dois cantinhos de castanheiras centenárias restantes na Área de Proteção Ambiental do Igarapé 

Gelado, receberam autorização ... artbrasukas.org/revista-istoe-ed-2114  

http://www.portal.ufra.edu.br/attachments/506_01_Valeria_Rodrigues_de_Azevedo.pdf
http://www.portal.ufra.edu.br/.../506_01_Valeria_Rodrigues_de_Azevedo.pdf
http://eptv.globo.com/emissoras/NOT,0,0,329087,Reserva+no+Para+ganha+plano+de+manejo.aspx
http://eptv.globo.com/
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/73/03/PDF/Nasuti_Greissing_Marchand_Pernambuco_ALARSU.pdf
http://www.comunidadeeducativa.org.br/equipe.aspx
http://www.comunidadeeducativa.org.br/equipe.aspx
http://www.comunidadeeducativa.org.br/equipe.aspx
http://artbrasukas.org/revista-istoe-ed-2114
http://artbrasukas.org/revista-istoe-ed-2114


 
 

 

Prefeito de Parauapebas se encontra com presidente de Moçambique A intenção de Armando Guebuza é construir projeto similar ao da Apa em Moçambique. ...muito importante para a 

comunidade rural da Apa do Igarapé Gelado, ... www.carajasojornal.com.br/.../index.php?... -23 jul. 2009  

 Monitoramento de cupins em pastagens cultivadas com Brachiaria ... A pesquisa foi conduzida em três propriedades rurais, localizadas na Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado (APA 

do Gelado), onde foram distribuídas ... 

www.abz.org.br/.../3667-Monitoramento-cupins-pastagens-cultivadas-com-Brachiaria-brizantha-Marandu-pequenas-propriedades-mu... 

 

Ambiente Brasil » Conteúdo » Fauna » Mamíferos » Cuxiú (Chiropotes ... Ocorrência Geográfica: Ocorre na Amazônia, Reserva Biológica de Tapindaré (PA), Área de Proteção Ambiental 

Igarapé Gelado (PA) e Floresta Nacional de ... ambientes.ambientebrasil.com.br › ... › Fauna › Mamíferos  Cuxiú (Chiropotes satanas utahicki) Até o momento, é conhecido apenas do oeste do 

rio Tocantins-Araguaia até o rio Xingu. Características: A subespécie Chiropotes satanas utahicki foi descrita recentemente por Hershkovitz, podendo ser diferenciado de Chiropotes satanas 

satanas pela coloração do dorso e da parte externa do antebraço, predominantemente marrons. Até o momento, é conhecido apenas do oeste do rio Tocantins-Araguaia até o rio Xingu. As poucas 

informações disponíveis indicam que ocupa preferencialmente florestas de terra firme. Se comparada às outras subespécies não está tão seriamente ameaçado, mas por ocorrer na área do Projeto 

Grande Carajás, suas populações estão potencialmente vulneráveis. Não existem estimativas populacionais para a subespécie. Sua alimentação baseia-se em frutas, flores, castanhas e sementes. 

Peso: Pesa até 3,1 quilos  Comprimento: Medem de 30 a 60 cm, com cauda até 50 cm  Ocorrência  Geográfica: Ocorre na Amazônia, Reserva Biológica de Tapindaré (PA), Área de Proteção 

Ambiental Igarapé Gelado (PA) e Floresta Nacional de Tapirapé-Aquirí (PA), as duas últimas administradas pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) Categoria/Critério: Classificado como 

espécie vulnerável pela IUCN (1978) e em perigo pela USDI (1980). O Táxon corre um alto risco de extinção na natureza a médio prazo, em função do declínio populacional e da área de 

ocupação extremamente fragmentada. Tamanho populacional reduzido com probabilidade de 10% extinta na natureza em pelo menos 10 por cento em 100 anos. 

Cientista que descreveu: Hershkovitz, 1985 Fonte: MMA/SINIMA 

[PDF] APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NO SEMINÁRIO DO PIBIC - 2010 20 out. 2010 ... Avaliação ambiental da APA do Igarapé Gelado – Serra dos Carajás: influência da toxidade 

de metais em diferentes espécies de peixe ... www.ciberfisica.com.br/minicursos/resultado_pibic2010.pd 

DOC]  TAVOLO ABRUZZO APA do Igarapé-Gelado. - REBIO de Tapirapé. Compreende os municípios do Estado do Pará listados abaixo, que somados têm aproximadamente 350.000 

habitantes. ... www.progetto100citta.it/documenti/...Italia.../Tavolo_Abruzzo_port.doc: [mapa][2007. Seminário Pará-Itália] 

25 )  APA DO PLANALTO CENTRAL (DECRETO DE 10 DE JANEIRO DE 2002) 

No Distrito Federal e no Estado de Goiás,  com a finalidade de proteger os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos 

naturais e protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região. [...] 

 Art. 3º Fazem parte da APA do Planalto Central os seguintes polígonos, descritos de acordo com o PDOT, aprovado pela Lei Complementar do Distrito Federal nº 17, de 28 de janeiro de 1997: 

(I a XXXI) [...] 

DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 2009  

Dá nova redação aos arts. 5o, 7o, 8o, 10 e 12 do Decreto de 10 de janeiro de 2002, que cria a Área de Proteção Ambiental – APA do Planalto Central, no Distrito Federal e no Estado de Goiás.  

(Remete ao ICMBio) 

http://www.carajasojornal.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1382:prefeito-de-parauapebas-se-encontra-com-presidente-de-mocambique&catid=41:cidade&Itemid=13
http://www.carajasojornal.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1382:prefeito-de-parauapebas-se-encontra-com-presidente-de-mocambique&catid=41:cidade&Itemid=13
http://www.abz.org.br/publicacoes-tecnicas/anais-zootec/artigos-cientificos/forragicultura-pastagens/3667-Monitoramento-cupins-pastagens-cultivadas-com-Brachiaria-brizantha-Marandu-pequenas-propriedades-municpio-Parauapebas-.html
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/fauna/mamiferos/cuxiu_(chiropotes_satanas_utahicki).html
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/fauna/mamiferos/cuxiu_(chiropotes_satanas_utahicki).html
http://www.google.com.br/url?url=http://ambientes.ambientebrasil.com.br/fauna.html&rct=j&sa=X&ei=YItuTc-bC8TKgQft7dE2&ved=0CFQQ6QUoADAIOFA&q=apa+do+igarap%C3%A9+gelado&usg=AFQjCNFEdGIpxTm97J2KS9EH6Dh_-WP9Tw
http://www.google.com.br/url?url=http://ambientes.ambientebrasil.com.br/fauna/mamiferos.html&rct=j&sa=X&ei=YItuTc-bC8TKgQft7dE2&ved=0CFUQ6QUoATAIOFA&q=apa+do+igarap%C3%A9+gelado&usg=AFQjCNFioTg8d3NsKntXMmtekiBBegsWyw
http://www.ciberfisica.com.br/minicursos/resultado_pibic2010.pdf
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=100&ved=0CFgQFjAJOFo&url=http%3A%2F%2Fwww.progetto100citta.it%2Fdocumenti%2FSeminario_Amazonia_Italia_250107Belem%2FTavolo_Abruzzo%2FTavolo_Abruzzo_port.doc&rct=j&q=apa%20do%20igarap%C3%A9%20gelado&ei=O4xuTfPvBJOcgQe43Yw4&usg=AFQjCNHgjzl3CYIB2QOANgvFVnKNB1RKpw&sig2=YQBZQUy4OZXnW48VbKFUKQ
http://www.progetto100citta.it/documenti/...Italia.../Tavolo_Abruzzo_port.doc


 
 

 Correio Braziliense - Cidades DF - Continua embate entre GDF e ... 12 jan. 2010 ... Na APA do Planalto Central, por exemplo, só há dois funcionários para cuidar de todos os assuntos relativos 

à unidade. ... 

www.correiobraziliense.com.br/app/.../01/.../index.shtml  

 13 ago. 2010 ... Área de Proteção Ambiental do Planalto Central ... A realização do Plano de Manejo da APA do Planalto Central ocorre ao mesmo tempo da ... 

www.ibram.df.gov.br/003/00301015.asp?ttCD_CHAVE... - Em cache 

Comissão transfere APA do Planalto Central para gestão do DF e GO 3 set. 2009 ... A gestão da APA do Planalto Central está sob controle do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama). ... www2.camara.gov.br › Notícias - Em cache 

APA do Planalto Central poderá ter gestão conjunta | ACam - Notícias 15 jan. 2008 ... 15/01/2008 - A Câmara analisa o Projeto de Lei 1626/07, do deputado Augusto Carvalho (PPS-DF), que 

transfere para os governos do Distrito ... www.direito2.com.br/.../apa-do-planalto-central-podera-ter-gestao-conjunta -Em cache - Similares 

A APA do Planalto Central quer ouvir você Está em andamento a elaboração de um Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, que compreende 65% do 

Distrito Federal e 35% ... www.cenb.com.br/index.php?...apa-planalto-central.. 

RB AMBIENTAL: APA do Planalto Central ainda é embate entre GDF e União 13 jan. 2010 ... APA do Planalto Central ainda é embate entre GDF e União. Nove meses depois da sanção do 

decreto que tirou do governo federal a ... rbambiental.blogspot.com/.../apa-do-planalto-central-ainda-e-embate.html 

1º Seminário sobre a APA do Planalto Central - ANA - Agência ... 21 jun. 2005 ... O Conselho Consultivo da APA do Planalto Central e a Gerência Executiva do IBAMA no Distrito Federal 

promovem o 1º Seminário sobre a APA do ... www.ana.gov.br/Destaque/destaque314.asp Brasília-DF, quarta-feira, 02 de março de 2011. 

 

http://www.creadf.org.br/portal_crea/publicacao/engine.wsp?tmp.area=271&tmp.texto=1423:  Comunicação 28/02/2011 : A APA do Planalto Central quer ouvir você - Reuniões abertas - APA 

Planalto Central: Está em andamento a elaboração de um Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, que compreende 65% do Distrito Federal e 35% de Goiás. 

O documento tem como objetivo ordenar a ocupação e as atividades econômicas nestes locais, com atenção na preservação ambiental.  O conselheiro federal pelo Distrito Federal no plenário do 

Confea, engenheiro agrônomo Kleber Santos, que também é o representante do Federal no Conselho Consultivo da APA do Planalto Central, convida todos os profissionais para conhecer e 

opinar sobre o referido processo de gestão.  

26) APA DELTA DO PARNAÍBA  (DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1996). 

Localizada nos Municípios de Luís Corrêa, Morro da Mariana e Parnaíba, no Piauí; Araioses e Tutóia, no Maranhão; Chaval e Barroquinha, no Ceará, e nas águas jurisdicionais, com o objetivo 

de: I - proteger os deltas dos rios Parnaíba, Timonha e Ubatuba, com sua fauna, flora e complexo dunar; II - proteger remanescentes de mata aluvial; III - proteger os recursos hídricos;  IV - 

melhorar a qualidade de vida das populações residentes, mediante orientação e disciplina das atividades econômicas locais;  V - fomentar o turismo ecológico e a educação ambiental;  VI - 

preservar as culturas e as tradições locais. [...] 

Art. 3° Fica considerada como Zona de Uso Especial, nos termos da Resolução CONAMA nº 10, de 14 de dezembro de 1988 (publicada no Diário Oficial da União de 11 de agosto de 1989), a 

Área de Proteção Ambiental do Rio Preguiça, no Estado do Maranhão, criada pelo Decreto Estadual nº 11.809, de 11 de junho de 1981.  

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2010/01/12/interna_cidadesdf,165908/index.shtml
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ibGzjQgahWQJ:www.ibram.df.gov.br/003/00301015.asp%3FttCD_CHAVE%3D102966+apa+do+planalto+central&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&source=www.google.com.br
http://www2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materias.html?pk=139554
http://www.google.com.br/url?url=http://www2.camara.gov.br/noticias/&rct=j&sa=X&ei=lo1uTejvGcO_gQe71oxV&ved=0CFEQ6QUoADAH&q=apa+do+planalto+central&usg=AFQjCNFyArD5AZBeF3acO2mThzd9nrAGZQ
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_CPeWdLAvQkJ:www2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materias.html%3Fpk%3D139554+apa+do+planalto+central&cd=8&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&source=www.google.com.br
http://www.direito2.com.br/acam/2008/jan/15/apa-do-planalto-central-podera-ter-gestao-conjunta
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:chRydvy9BR4J:www.direito2.com.br/acam/2008/jan/15/apa-do-planalto-central-podera-ter-gestao-conjunta+apa+do+planalto+central&cd=9&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&source=www.google.com.br
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=667&q=related:www.direito2.com.br/acam/2008/jan/15/apa-do-planalto-central-podera-ter-gestao-conjunta+apa+do+planalto+central&tbo=1&sa=X&ei=lo1uTejvGcO_gQe71oxV&ved=0CFsQHzAI
http://www.cenb.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=73:reunioes-abertas-apa-planalto-central-&catid=38:noticias-em-destaque&Itemid=53
http://rbambiental.blogspot.com/2010/01/apa-do-planalto-central-ainda-e-embate.html
http://www.ana.gov.br/Destaque/destaque314.asp
http://www.creadf.org.br/portal_crea/publicacao/engine.wsp?tmp.area=271&tmp.texto=1423
http://www.creadf.org.br/portal_crea/publicacao/engine.wsp?tmp.area=271&tmp.texto=1423
http://www.creadf.org.br/portal_crea/publicacao/engine.wsp?tmp.area=271&tmp.texto=1423


 
 

Art. 4° Na implantação e gestão da APA Delta do Parnaíba serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas: I - elaboração do zoneamento ecológico-econômico, a ser regulamentado por 

instrução normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, definindo as atividades a serem permitidas ou incentivadas em cada zona e as que 

deverão ser restringidas e proibidas;  

[...] Art. 5° Ficam proibidas ou restringidas na APA Delta do Parnaíba, entre outras, as seguintes atividades: I - implantação de atividades salineiras e industriais potencialmente poluidoras, que 

impliquem danos ao meio ambiente e afetem os mananciais de água; [...] 

[...] VII - retirada de areia e material rochoso nos terrenos de marinha e acrescidos, que implique alterações das condições ecológicas locais.  

Art. 7º Serão estabelecidas na APA Delta do Parnaíba zonas de vida silvestre, de acordo com a Resolução CONAMA nº 10, de 1988.  Parágrafo único. As zonas de vida silvestre, de que trata 

o caput deste artigo, compreenderão as reservas ecológicas locais 

http://jornaldaparnaiba.blogspot.com/2010/08/apa-delta-do-parnaiba-realiza-reuniao.html: Marcadores: APA Delta do Parnaíba, Conselho Gestor, Hotel Delta, Parnaíba-PI,reunião, Secretaria do 

Patrimônio Público, SPU-PI   

2ª reunião do Conselho Gestor da APA Delta do Parnaíba   

[...] 

Uma das pautas das discussões do Conselho Gestor da APA Delta do Parnaíba no segundo dia da 2ª Reunião Ordinária no exercício de 2010, que está sendo realizada no Hotel Delta, em 

Parnaíba (PI) nos dias 21 de 22 de agosto, foi a apresentação, por técnicos da Secretaria Estadual do Turismo – SETUR, dos empreendimentos projetados para o litoral do Estado do Piauí . 

Todos os projetos apresentados encontram-se inseridos dentro de áreas de propriedade da União cujos requerimentos de cessão ou autorização de uso tramitam na Secretaria do Patrimônio 

Público (SPU/PI). Os projetos receberam críticas e sugestões dos conselheiros, principalmente aqueles que se encontram na fase de elaboração. Um momento ocorrido no evento foi a visita do 

coordenador nacional de Unidades de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), Fábio Ribeiro, que se manifestou parabenizando a dedicação dos 

conselheiros e prometeu fortalecer esta instituição, inclusive com liberação de recursos financeiros que propiciará a elaboração do plano de manejo da APA Delta do Parnaíba.  

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=785641: Melhor estado de conservação (16/5/2010) Área de manguezal superior ao próprio delta piauiense  6/5/2010 No estuário dos rios 

Ubatuba e Timonha, extremo oeste do Estado do Ceará, nos deparamos com o maior bosque de mangue do Nordeste brasileiro, excetuando o Maranhão, que já faz parte da área da Amazônia 

Legal. Superior ao próprio Delta do Parnaíba no Piauí, tem uma área de 10.184 hectares, enquanto a do Jaguaribe, maior rio do Ceará, é de 1.260 hectares. A segunda área do Estado é do Coreaú 

(Camocim), com 4.620 hectares; a terceira, Acaraú, 1.907; e a quarta, Itarema, 1.708. 

 

[...]Apesar disso, atualmente o que existe de unidade de conservação (UC) na região é a Área de Proteção Ambiental (APA) Delta do Parnaíba (ICMBio) - composta por dez municípios, sendo 

dois no Ceará (Chaval e Barroquinha), quatro no Piauí (Cajueiro da Praia, Parnaíba, Ilha Grande e Luís Correia) e quatro no Maranhão (Tutóia, Água Doce, Paulino Neves e Araioses) - o que, na 

prática, não garante a preservação daquele ecossistema.  

A proposta conjunta da APA Delta do Parnaíba com a Aquasis, de criação de uma UC - Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Peixe-Boi Marinho - pretende manter o equilíbrio ecológico para a 

preservação da fauna que necessita daquele ambiente para viver ou se reproduzir, como o criticamente em perigo de extinção peixe-boi marinho e as aves migratórias do hemisfério norte, e 

garantir o estoque pesqueiro da região de entorno.  

http://jornaldaparnaiba.blogspot.com/2010/08/apa-delta-do-parnaiba-realiza-reuniao.html
http://jornaldaparnaiba.blogspot.com/search/label/APA%20Delta%20do%20Parna%C3%ADba
http://jornaldaparnaiba.blogspot.com/search/label/Conselho%20Gestor
http://jornaldaparnaiba.blogspot.com/search/label/Hotel%20Delta
http://jornaldaparnaiba.blogspot.com/search/label/Parna%C3%ADba-PI
http://jornaldaparnaiba.blogspot.com/search/label/reuni%C3%A3o
http://jornaldaparnaiba.blogspot.com/search/label/Secretaria%20do%20Patrim%C3%B4nio%20P%C3%BAblico
http://jornaldaparnaiba.blogspot.com/search/label/Secretaria%20do%20Patrim%C3%B4nio%20P%C3%BAblico
http://jornaldaparnaiba.blogspot.com/search/label/SPU-PI
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=785641


 
 

Apesar de se tratar de uma UC de proteção integral, categoria que não permitiria o uso por comunidades humanas, um acordo envolvendo os habitantes e as autoridades ambientais prevê a 

permissão da atividade dos pescadores tradicionais da região. "As práticas da pesca artesanal, além de não irem de encontro aos objetivos da Unidade de Conservação, fortalecem a preservação 

do manguezal, importante para a manutenção da biodiversidade marinha e, com isso, a própria sustentabilidade da pesca na região porque os pescadores podem ser parceiros no gerenciamento e 

fiscalização de atividades predatórias", afirma Campos. 

A reserva abrangeria quatro municípios: Barroquinha e Chaval, no Ceará; e Cajueiro da Praia e Luís Correia, no Piauí. São aproximadamente dez anos de estudos, sendo os últimos quatro de 

negociação até que a equipe envolvida na proposta chegasse à formulação ideal para garantir a sustentabilidade da comunidade local com uma regulamentação maior que a garantida pela APA. 

Depois da realização de todos os estudos, só falta o agendamento das consultas públicas e a assinatura do decreto. Enquanto a UC não sai do projeto, fica a expectativa. 

Os serviços ambientais do estuário foram estudados pelo professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Jeovah Meireles, partindo do pressuposto de quanto 

rende um hectare de fazenda de camarão em comparação com um hectare de manguezal preservado. Pesquisas semelhantes realizadas no México e na Tailândia revelam que o manguezal rende 

de oito a dez vezes mais. 

 

http://www.oimparcialonline.com.br/noticias.php?id=24258: Plano para o Delta (1) A Área de Proteção Ambiental (APA) Delta do Parnaíba, no Maranhão e Piauí, vai ganhar um plano de 

manejo. Os estudos para a elaboração do plano estão sendo feitos pelas equipes do Instituto Chico Mendes com recursos da Secretaria de Turismo do Piauí, que atua como parceira no projeto.  

Plano para o Delta (2) A APA Delta integra a chamada Rota das Emoções, juntamente com os parques nacionais dos Lençóis Maranhenses e de Jericoacoara, no Ceará. Esse roteiro turístico 

é vendido internacionalmente pela Embratur. Mas o projeto encaminhado pelos três estados está emperrado por desinteresse do Maranhão. O ICMBio entende que essas unidades de conservação 

precisam estar respaldadas para atender, de forma legal e ordenada, às demandas nacionais e internacionais. 

Plano para o Delta (3) Os Lençóis Maranhenses já têm o seu Plano de Manejo e Jericoacoara já está providenciando o seu, com apoio do Ministério do Turismo, por meio do Prodetur. A APA 

Delta do Parnaíba agora começa a agilizar o seu plano. E falta ainda a construção da rodovia Transnordestina, ligando Barreirinhas a Jericoacoara, e o Aeroporto de Parnaíba. 31/10/2009 -15:59 

http://www.ufpi.br/ufpi2008/delta.php:   

 

http://www.cabecadecuia.com/noticias/58232/icmbio-vai-ordenar-turismo-na-rota-das-emocoes.html: 30/10/2009 - 21h16min 

A Área de Proteção Ambiental(APA) Delta do Parnaíba, no Piauí, vai ganhar o seu Plano de Manejo. Os estudos para a elaboração do plano estão sendo feitos pelas equipes do Instituto Chico 

Mendes com recursos da Secretaria de Turismo do Piauí, que atua como parceira no projeto.  A APA Delta do Parnaíba integra a chamada Rota das Emoções juntamente com os parques 

nacionais de Jericoacoara, no Ceará, e Lençóis Maranhenses, no Maranhão. Esse roteiro turístico é vendido internacionalmente pela Embratur. O ICMBio entende que essas unidades de 

conservação precisam estar respaldadas para atender, de forma legal e ordenada, às demandas nacionais e internacionais.  

Lençóis Maranhenses já tem o seu Plano de Manejo e Jericoacoara já está providenciando o seu, com apoio do Ministério do Turismo, por meio do Prodetur (Programa de Desenvolvimento de 

Turismo). Faltava a APA Delta do Parnaíba, que agora começa a agilizar o seu.  

  

Níveis taxonômicos de gestão ambiental : um estudo de caso dos equipamentos hoteleiros estabelecidos na APA Delta do ParnaíbaPertenece a: BDTD Ibict   BDTD Ibict   NDLTD Union 

Catalog   Descripción: A presente dissertação tem como objetivo central proporcionar um estudo verticalizado sobre a taxonomia ambiental na forma de gestão dos equipamentos hoteleiros da 

Área de Preservação Ambiental Delta do Parnaíba, utilizando os modelos de Jabbour, Santos e Bellen, como ferramentas de avaliação dos níveis de gestão ambiental e indicadores de 

sustentabilidade em uso nesta Unidade de Conservação. Para tanto, analisa a evolução da gestão ambiental, construindo seu percurso, dos primeiros passos até chegar a níveis taxonômicos de 

gestão.Metodologicamente, através de estudo de campo e observação estruturada e coleta de dados, como também de questionário especifico, analisa a consciência ambiental dos gestores, os 

procedimentos e níveis de gestão ambiental das empresas estabelecidas em onze municípios localizados na APA Delta do Parnaíba envolvendo três Estados. O estudo indica a inexistência de 
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gestão ambiental sistêmica, além de detectar uma maior concentração dos níveis de gestão em torno da Integração Funcional, fazendo-se necessária, portanto, a implantação de um plano de 

manejo que oriente as políticas ambientais e delimite a ocupação da área. Autor(es): ROSANY CORRÊA - Fecha de contribución: 08-jun-2010 

http://www.canalverde.tv/bichos/infotexto/2010-03-21/litoral-do-piaui-e-contemplado-com-recursos-para-a-pesquisa-com-tartarugas-marinhas-na-regiao-da-apa-do-delta-do-rio-parnaiba-

705.html: 21/03/2010 Litoral do Piauí é contemplado com recursos para a pesquisa com tartarugas marinhas na Região da APA do Delta do rio Parnaíba.  A região litorânea da Costa do Delta foi 

contemplada com o patrocínio da FUNDAÇÃO O BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA no projeto de Monitoramento de desova de tartarugas marinhas na região da APA Delta do 

Parnaíba. Este projeto é uma proposta de trabalho da Associação Comunitária e de Desenvolvimento da Praia do Arrombado e do grupo tartarugas do Delta, que vem desenvolvendo atividades 

de pesquisa há mais de três anos nas praias do litoral piauiense. 

 

http://www.proparnaiba.com/redacao/grupo-tartarugas-do-delta-trabalha-na-reabilita-o-de-aruan.html: 29 dezembro, 2010 - 03:04 - Redação  domingo (26) os biólogos voluntários do grupo 

Tartarugas do Delta receberam a informação de um colaborador da comunidade da praia do Peito de Moça, em Luís Correia, que uma tartaruga em idade juvenil havia encalhado viva na orl 

Francisco Brandão para o Proparnaiba.com  

http://www.diariooficial.pi.gov.br/materia.php?id=383:    

2011.01.19; 12:25   

 

Técnicos do Ibama, Ministério do Turismo, Secretaria de Turismo do Piauí (Setur), Área de Proteção Ambiental (APA) do Delta, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e Proteção e 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) discutiram, nessa terça-feira (27), o Termo de Referência do Plano de Manejo da APA do Delta do Parnaíba. O Plano de 

Manejo da APA Delta é um convênio entre o Ministério do Turismo e o Ibama, em que ficaram assegurados recursos financeiros onde uma empresa e uma consultoria foram contratadas para 

formular o Plano, junto com as entidades. 

http://www.care.org.br/nossas-acoes/programas-territoriais/piaui/: Programa Piauí Jovens participantes de projeto de geração de renda no Piauí (Diego Rinaldi/CARE Brasil) O Programa Piauí 

teve início em 2003, com escritório instalado no município de Parnaíba e atuação na região do Delta do Parnaíba. A partir de uma forte ação de mobilização e articulação de parcerias locais, o 

programa se estabeleceu como importante objeto atuante para a promoção do desenvolvimento local em diferentes regiões do Estado. Na região do Delta do Parnaíba, destaca-se o projeto 

Aliança Mandu, implementado em parceria com a Universidade Federal do Piauí, a Embrapa e o Instituto Flora Vida, que articula ações no campo da educação, geração de renda, mobilização 

social e educação ambiental em todos os municípios do litoral piauiense. O projeto tem como principal estratégia o fortalecimento do protagonismo e empreendedorismo juvenil e, desde seu 

início, já conseguiu mobilizar mais de 2 mil jovens em suas ações.  

http://www.tribunadosol.com.br/coluna.asp?id=66859&s=21: Dia Mundial de Limpeza de Praias em Parnaíba Patrocinador Oficial: Coca – Cola; Coordenação do Comitê: SEMAR; Apoiadores- 

Instituto Chico Mendes - APA Delta do Parnaíba - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Parnaíba - Tiro de Guerra - TG 012 - Cáritas e catadores de recicláveis do aterro de Parnaíba - 

Comissão Ilha Ativa - Projeto Tartarugas do  Delta - TV Delta - ONG Pássaro Guará –UESPI - Associação de Moradores e Pescadores da Praia Pedra do sal e Associações de  Barraqueiros -

ASPI - Associação de Surfistas do Piauí - Empresa Santos e Nery - Viação Marcelino - Usina Eólica Pedra do Sal 
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http://www.canalverde.tv/bichos/infotexto/2010-03-21/litoral-do-piaui-e-contemplado-com-recursos-para-a-pesquisa-com-tartarugas-marinhas-na-regiao-da-apa-do-delta-do-rio-parnaiba-705.html
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http://www.antonioviana.com.br/2009/site/ver_noticia.php?id=58018: 15 de julho de 2009 às 12h26m Projeto de Campo Eólico no Pontal das Almas Tem Desaprovação do COMDEMA de 

Barroquinha. .A área requerida é uma UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PERMANENTE FEDERAL - APA DO DELTA DO PARNAÍBA, um dos mais frágeis ecosistemas e dos mais 

importantes pela rica fauna marinha cujo ecossistema é de vital importância para o "equilíbrio ambiental".  

O COMDEMA-Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente ao tomar conhecimento do teor do pedido de LICENÇA PRÉVIA junto a SEMACE - Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente do Estado do Ceará pela Empresa Cataventos do Pontal das Almas para implantar 7 (Sete) aerogeradores, com 3000KW de potência distribuído numa área de 186.6 hectares, no 

PONTAL DAS ALMAS no distrito de Bitupitá, se posicionou contrário ao intento.  O COMDEMA deixou claro que não é contra essa "Fonte Alternativa de Energia" no município e que a 

instalação de CAMPO EÓLICO no Município de Barroquinha tem que ser revisto obedecendo a Legislação Ambiental vigente além de uma análise técnica que irá determinar os impactos 

ambientais com a instalações de aerogeradores. 

http://www.conhecer.org.br/enciclop/2007B/A%20CARCINICULTURA%20NO%20NORDESTE%20BRASILEIRO.pdf  

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1991/199114293036.pdf 

http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/vii_en/mesa2/trabalhos/estrategia_de_desenvolvimento.pdf: ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO ARRANJO 

PRODUTIVO LOCAL DA CARNAÚBA EM ILHA GRANDE DE SANTA ISABEL (PI) – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DELTA DO PARNAÍBA Maria de Fátima Vieira Crespo; 

Jaíra Maria Alcobaça Gomes.   

Investimentos Segundo a Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo, de 2003 a 2010, o órgão investiu R$ 93 milhões nos municípios de Jijoca de Jericoacoara — Parque Nacional 

de Jericoacoara (CE); Parnaíba — Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba (PI); e Barreirinhas (MA) nas seguintes obras: Jijoca de Jericoacoara – ações de pavimentação, 

terraplanagem e drenagem, calçamento, implantação de centro de informações turísticas; elaboração do Plano de Manejo de Jericoacoara e execução da primeira etapa das obras do aeroporto da 

cidade. Barreirinhas — Ações de pavimentação de vias públicas; urbanização da Beira-Rio; melhoria da infra-estrutura turística; construção da primeira etapa do aeroporto de Barreirinhas; 

implantação de terminal hidroviário e pavimentação de acesso; e implantação de portal na entrada da cidade. 

Área de Proteção Ambiental, APA, do Delta do Parnaíba — Ações de urbanização da Praia Pedra do Sal; implantação de centrais de informações e sinalização turísticas; pavimentação 

asfáltica; construção de barracas na orla da Praia da Pedra do Sal; elaboração do plano diretor de resíduos sólidos dos municípios do litoral piauiense; elaboração do Plano de Manejo da APA 

do Delta do Parnaíba; revitalização da Lagoa do Portinho; implantação do terminal turístico e da Praça dos Pescadores de Barra Grande, em Cajueiro da Praia; construção do terminal 

rodoviário e pavimentação da Avenida Tancredo Neves, urbanização da orla das praias de Mangue Seco e de Maramar, em Luiz Correia; requalificação urbanística e paisagística da Beira-Rio, 

no Igaraçu; e urbanização do Porto dos Tatus, em Ilha Grande. A declaração de Barretto soa como uma chamada aos Estados para que olhem suas belezas naturais e invistam para que a Copa 

do Mundo em 2014 vá além do futebol e, por meio do turismo, traga riquezas e consolide a Rota das Emoções — Jeri-Delta-Lençóis como um roteiro internacional. Fonte: Agência Sebrae 

 

27) APA MORRO DA PEDREIRA (Decreto 98.891, de 26 de janeiro de 1990) 

Regiao situada nos Municípios de Santana do Riacho, Conceiçao do Mato Dentro, Itambé do Mato Dentro, Morro do Pilar, Jabuticatubas,  Taquaraçú de Minas, Itabira e José de Melo, no Estado 

de Minas Gerais. Além de garantir a proteçao do Parque Nacional da Serra do Cipó e o Conjunto paisagístico de parte do maciço do Espinhaço, tem por objetivo proteger e preservar o Morro da 

Pedre!ra, sítios arqueológicos, a cobertura vegetal, a fauna silvestre e os mananciais, ruja preservaçao é de fundamental importância para o ecossistema da região.  

[...] O procedimento de zoneamento da APA ...   
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Art. 10 - Fica estabelecida na APA Morro da Pedreira uma Zona de Vida Silvestre  [...]  

Compreenderá os quatro grupos distintos de paredóes e portões rochosos de metacalcáreo genericamente conhecidos como "MORRO DA PEDREIRA" e os campos rupestres, considerados 

como de relevante interesse ecológico, ainda que de domínio privado [...]  

http://www.ecodebate.com.br/2010/02/25/liminar-paralisa-obras-em-area-de-protecao-ambiental-na-apa-morro-da-pedreira-mg/: Liminar paralisa obras em área de proteção ambiental na APA 

Morro da Pedreira, MG Publicado em fevereiro 25, 2010 por HC O proprietário do imóvel destruiu mais de 350 m2 de vegetação natural de área localizada na APA Morro da Pedreira. O 

Ministério Público Federal em Minas Gerais (MPF/MG) conseguiu liminar na Ação Civil Pública nº 2009.38.00.010440-0 ajuizada em abril do ano passado contra o proprietário de um imóvel 

cuja construção resultou em graves danos ambientais. Informe do Ministério Público Federal em Minas Gerais, publicado pelo EcoDebate, 25/02/2010 

http://www2.funcesi.br/ceppe/extensao/serra_cipo.asp:  Parque Nacional da Serra do Cipó – APA Morro da Pedreira  

A Serra do Cipó é um dos conjuntos naturais mais exuberantes do mundo. Sua história geológica é complexa e data do período pré-cambriano, com suas rochas arenosas que foram formadas por 

depósitos marinhos há mais de 1.7 bilhões de anos. A diversidade da sua vegetação é altíssima, e muitas espécies só são encontradas em seu território. Sua fauna é representativa e abriga 

espécies ameaçadas de extinção. Para preservar esse patrimônio natural, foi criado o Parque Nacional da Serra do Cipó e a APA (Área de Proteção Ambiental) Morro da Pedreira. São ao todo 

100.000 hectares de cerrados, campos rupestres e matas, além de rios, cachoeiras, canyons, cavernas, sítios arqueológicos preservados. Sua exuberância e seus recursos naturais, que estimulam a 

prática de pesquisas científicas, além de encher os olhos dos turistas, possibilitam a prática de diversos esportes de aventura. 

O Conselho Consultivo da APA Morro da Pedreira foi instituído em 05 de julho de 2004 e seus membros tomaram posse em 16 de março de 2005. A Funcesi faz parte dessa iniciativa e se faz 

presente em diversas outras ações no âmbito da preservação ambiental. http://www.dihitt.com.br/n/meio-ambiente/2010/12/27/area-de-protecao-ambiental-apa-morro-da-pedreira--mg: Superfície 

130.372 hectares. Bioma Floresta Atlântica e Floresta Estacional Unidade de Uso Sustentável. Esta unidade foi criada para a proteção do Parque Nacional da Serra do Cipó e do seu entorno. O 

acesso é feito através da Rodovia MG-10. Sua sede funciona no Parque Nacional Serra do Cipó. As cidades mais próximas da unidade são Jaboticatubas e Santana do Riacho, que ficam a uma 

distância de 100 Km da capital. Esta unidade por ser a mais próxima da capital, tem um potencial turístico enorme.  

http://www.escaladabrasil.com/osite/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12:  Ata do Debate Pró-Morro da Pedreira Serra do Cipó, 16 de outubro de 2004       Por iniciativa da 

Associação Mineira de Escalada (AME) e da administração do Parque Nacional da Serra do Cipó (PARNACipó) realizou-se esta reunião que teve como foco a proposição de ações coletivas que 

favoreçam a sustentabilidade da prática de escalada no maciço rochoso do Morro da Pedreira, situado em Santana do Riacho  MG e inserido na Área de Proteção Ambiental do Morro da 

Pedreira.  O debate contou com a presença de 32 pessoas, sendo 23 escaladores de Minas Gerais, 3 escaladores do Rio de Janeiro e 6 funcionários do IBAMA. Dentre os escaladores mineiros 

estavam também membros da comunidade local (Cardeal Mota) que demonstraram grande interesse em proteger a área e utilizá-la com  responsabilidade.  Repasse: 

http://escaladacaete.hd1.com.br – Ana&Mau 2009  

http://www.amescalada.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=40:  

http://www.fundacaoboticario.org.br/PT-BR/Paginas/o-que-fazemos/projetos-apoiados/default.aspx:  

 [PDF] JULIANA LÚCIA COSTA SANTOS PARASITOS DE CANÍDEOS DOMÉSTICOS E ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida de PDECDE SILVESTRES 

pertencentes a moradores de algumas localidades da APA Morro da Pedreira e de .... Área de estudo: APA Morro da Pedreira e PARNA Serra do ... 

www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/SAGF.../pdf_ju.pdf 

DOU 30/09/2009 - Pág. 140 - Seção 3 - Diário Oficial da União 30 set. 2009 ... 06/07, o plantio de mudas de espécies nativas do cerrado (mata ciliar), de acordo com orientações prévias do 

ICMBio/APA Morro da Pedreira ... www.jusbrasil.com.br/.../dou-secao-3-30-09-2009-pg-140 - Em cache - Similares http://www.seb-ecologia.org.br/2009/resumos_ixceb/1500.pdf: OCUPAção 
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¸  E TENTATIVAS DE CONTROLE DA BRAQUI ARIA (UROC HLOA DECUMBENS) NA ‖RODOVIA ECOLÒGICA‖, TRECHO DA MG - 010 QUE ATRAVESSA OS CAMPOS 

RUPESTRES DA APA MORRO DA PEDREIRA,   

http://www.vivaitabira.com.br/viva-artes-cultura/VisualizaConteudo.php?IdConteudo=122: Reserva da Biosfera Serra do Espinhaço [...] 

A Reserva da Biosfera Serra do Espinhaço (RBSE) foi reconhecida pelos países membros da Unesco em 27-06-2005 e engloba toda a serra de mesmo nome. A RBSE abre novas perspectivas 

para a conservação da biodiversidade aliada ao desenvolvimento econômico e humano. A Reserva em sua primeira fase de criação compreende 53 municípios de Minas Gerais, perfazendo uma 

área de 3,07 milhões de hectares, baseada numa estratégia de conservação a partir das unidades já existentes. Ela alonga-se por cerca de 1,2 mil km na direção N-S da região de Belo Horizonte 

até os limites do norte da Bahia com os estados de Pernambuco e Piauí e tem largura variável entre alguns poucos quilômetros e mais de 100km. Na altitude, a Serra tem uma alternância de mil a 

2,17 mil metros em toda sua extensão, o que permite uma enorme diversidade climática e pluviométrica. Em relação aos biomas a RBSE é privilegiada, pois engloba três tipos: Cerrado, 

Caatinga, Mata Atlântica, o que dá a essa região uma característica única no mundo, devido a diversidade de espécies encontradas nesse local. 

[...] Itabira está incluída nessa unidade de conservação através da Área de Proteção Ambiental (APA) Morro da Pedreira, Reserva Particular Patrimônio Natural Cachoeira dos Borges e parte da 

APA Santo Antônio, com área ainda não definida. Esse município também faz parte de um projeto que engloba Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Ouro Preto, Mariana, Conceição 

do Mato Dentro, Serro e Diamantina. Tal projeto visa a valorização dessas cidades como centros urbanos de determinada região. Isso porque, além de estarem localizadas em pontos estratégicos 

da Serra do Espinhaço, elas tem potencial e infra-estrutura para receberem turistas e pesquisadores.  

http://www.ararajuba.org.br/sbo/ararajuba/artigos/Volume154/ara154art4.pdf: Área de uso e aspectos da territorialidade de Schistochlamys ruficapillus (Thraupidae) em seu período não-

reprodutivo . Luiza Angelini Leal Domingues; Marcos Rodrigues. Departamento de Ornitologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Caixa Postal 486,  

E‑mail: ornito@icb.ufmg.br recebido em 05 de novembro de 2006; aceito em 20 de dezembro de 2007 

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2010/11/14/interna_gerais,192354/projeto-quer-dobrar-a-area-da-serra-do-cipo.shtml: Projeto quer dobrar a área da Serra do CipóICMBio debate 

proposta para aumentar área de parque nacional, a ser estendido a mais três municípios. Objetivo é proteger riqueza ambiental ameaçada por esgoto e loteamentos. Junia Oliveira - 

Publicação: 14/11/2010 07:16 Atualização: 14/11/2010 07:58   

Para salvar um dos mais belos e exuberantes patrimônios naturais de Minas, ambientalistas se debruçam sobre mapas e elaboram projeto que amplia a área de proteção da Serra do Cipó. A ideia 

é dobrar o tamanho do parque nacional e preservar o cenário esculpido pela natureza a apenas 100 quilômetros de Belo Horizonte. A proposta tenta pôr fim à ameaça que ronda cachoeiras, rios, 

nascentes, flora e fauna típicas de campos rupestres, do cerrado e da mata atlântica. A contaminação do lençol freático e dos principais cursos d‘água da região, o lançamento de esgotos e a 

ocupação desordenada dos territórios põem em risco as riquezas de uma das mais importantes áreas verdes das Gerais.  

O Parque Nacional da Serra do Cipó abrange, hoje, 33,8 mil hectares em Itambé do Mato Dentro, Jaboticatubas, Morro do Pilar e Santana do Riacho, nas regiões Central e Metropolitana de Belo 

Horizonte, ao Sul da Serra do Espinhaço. Ele está localizado no coração de uma área de 133 mil hectares, a Área de Proteção Ambiental (APA) Morro da Pedreira. Na proposta inicial do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, o parque terá mais 33 mil hectares de área, que envolvem também Itabira, 

Nova União e Taquaraçu de Minas. O processo está em fase de levantamento no ICMBio. O passo seguinte é a promoção de audiências públicas para discutir as mudanças com a comunidade. 

Depois de aprovadas, o instituto faz proposta de decreto, a ser enviada à Casa Civil da Presidência da República e, depois, à sanção presidencial. A expectativa é de que tudo seja concluído em, 

no máximo, dois anos. Quem está à frente dos trabalhos é o chefe do parque, Henri Collet, cuja preocupação é garantir a preservação da serra. "Temos, na verdade, um parque metropolitano, pois 

65% do município de Jaboticatubas está dentro dele. O progresso está aí e a expansão de Lagoa Santa ede Jaboticatubas é uma realidade. Se não fizermos a ampliação para proteger essas 

riquezas da serra, o parque ficará, em poucos anos, isolado e rodeado por construções", afirma. 

Loteamentos irregulares e esgotos são as grandes ameaças à Serra do Cipó. Para Collet, falta diálogo entre municípios, estado e União para coibir as irregularidades. "A legislação é muito boa e 

clara, basta ser cumprida", ressalta. Para a liberação de novos empreendimentos, o primeiro ponto a ser observado é se há reserva legal (20% de mata preservada) averbada no cartório de registro 

de imóveis e se o vendedor é realmente o dono do terreno, pois ele pode ser um posseiro ou ter área em comum. O segundo é apresentar, no projeto, a área verde que, normalmente, é destinada 
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pela prefeitura para fins sociais: espaço de escola, praça, ruas e centro de saúde, entre outros.  

O terceiro é exigir a criação de áreas de proteção particulares (APPs) no entorno dos córregos, para evitar que avenidas passem por cima dos cursos d‘água. "Se começar certo, haverá um 

loteamento ecologicamente correto. Bom seria se os empreendedores nos trouxessem o projeto para avançarmos juntos e definir exigências, como ocorre em alguns casos. Isso evita demora e 

embargos. Temos processos em andamento no ICMBio há mais de cinco anos", conta. Os problemas envolvem desde a criação de condomínios de luxo até o parcelamento desordenado de 

fazendas para a formação de bairros. 

Um dos condomínios considerados irregulares é o Bosque do Sol, construído aos pés da serra, na área da Mãe D‘Água, onde nasce o Ribeirão Soberbo e a Cachoeira Véu da Noiva. Projetado 

para 483 lotes, cerca de 300 foram vendidos. Há 10 casas de veraneio no local e, pelo embargo do órgão federal, decretado em 1996, nem mesmo a luz elétrica pode ser instalada. Os 

proprietários terão direito à desapropriação. Os responsáveis pelo loteamento não foram encontrados para comentar a situação. [...] 

Para o chefe do ICMBio, o parcelamento do solo e os problemas advindos com ele só serão solucionados quando houver fiscais e equipamentos adequados e uma estrutura firme para fazer 

cumprir a legislação. "Não estou dizendo que a culpa é da prefeitura, mas do sistema, que não funciona. A área de fora do parque é de responsabilidade da prefeitura e ela não está estruturada. O 

ponto crucial é o licenciamento para operação de fossas; senão, continuaremos a ter problemas de contaminação. Ainda temos um pouco de tempo para reverter a situação, mas ele está quase 

esgotando." 

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/educacao/nucleos_de_educacao/nucleos_de_educacao_ambiental_-_minas_gerais.html: Núcleos de Educação Ambiental - Minas Gerais O IBAMA em 

parceria com o UNICENTRO Newton Paiva , desenvolve o Projeto de Educação Ambiental e Ordenamento do Espaço Turístico no PARNA Serra do Cipó e APA Morro da Pedreira. O objetivo 

é atuar junto aos visitantes e a comunidade local, com atividades educativas como as de capacitação e resgate cultural. A Unidade de Paraopeba vem sendo alvo de graves conflitos sócio-

ambientais como: a extração ilegal do minhocuçu e a extração desordenada da pedra ardósia. Partindo deste contexto foi consolidada parcerias com as Prefeituras Municipais de Paraopeba e 

Matozinhos, desenvolvendo o Projeto de Capacitação para Formação de Agentes Multiplicadores em Educação Ambiental.   Responsável: Cibele Maria de Sá Bavay Fone: (31) 337-2624 / 229-

0855 – Fax: (31) 335-9955 Fonte: Ibama 

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=4246: A competência estadual para o licenciamento ambiental As notícias que se tem são de que inúmeros municípios brasileiros estão se 

organizando, ou seja, nos mesmos as pessoas estão cada vez mais providenciando a regularização e o licenciamento de suas atividades. Essa providência é ótima, e inclusive deveria ser 

incentivada e facilitada indistintamente pelos poderes públicos municipal, estadual e federal. Ao invés de embargos, multas e pressão, campanhas educativas e agentes públicos disponíveis para 

informar corretamente seriam iniciativas bem-vindas. Melhor ainda seria se esses agentes saíssem com regularidade a campo para simplesmente orientar, sem falar em prazos ou ameaças. 

 Tomemos o caso da Serra do Cipó, importante província turística do estado de Minas Gerais, onde as dúvidas relativas à competência para licenciar existem, ainda mais quando há interesses 

conflitantes. Além disso, nesse caso específico, inúmeros outros fatores contribuem para o agravamento do quadro, como por exemplo: o fato da zona rural e zona urbana encontrarem-se 

abrangidas por uma área de proteção ambiental (APA) e pela zona de amortecimento do Parque Nacional; também o fato dessas unidades de conservação – Parque Nacional e APA Morro da 

Pedreira – ainda não possuírem seus respectivos planos de manejo; e, por fim, o fato das terras da região, inadequadas para atividades rurais, possuírem enorme potencial turístico.  Em se 

tratando de licenciamento ambiental, o fato de um empreendimento encontrar-se inserido em uma APA não significa, necessariamente, que o órgão gestor da unidade de preservação detém a 

competência para licenciá-lo, pois nos termos da legislação vigente, a natureza do impacto ambiental é que será o fator determinante.  De acordo com a Lei nº 6.938/81 tal competência é do 

órgão ambiental estadual, exceto nos casos de impactos ambientais considerados significativos, de âmbito regional ou nacional (envolvendo Estados federados ou países visinhos), casos estes em 

que a atribuição será do órgão federal (IBAMA), [..]   

POPULAÇÃO, TURISMO E URBANIZAÇÃO: CONFLITOS DE USO E GESTÃO AMBIENTAL  Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Ver em HTML  e logo a seguir a APA Morro 

da Pedreira, sendo então a única unidade de .... e por estar dentro da APA Morro da Pedreira. No entanto as determinações do pro ... 2003 

www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/.../126 - Similares  

1 ago. 2007... Área de Proteção Ambiental (APA) sob jurisdição daquele órgão (APA Morro da Pedreira) e vizinhos ao Parque Nacional da Serra do Cipó; ... www.bheventos.com.br/.../Lapinha-

da-Serra-estudo-de-caso.html - Em cache  
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Gradientes de solo e vegetação nas partes elevadas da Serra do ... 14 set. 2008... Rupestres até dois Capões Florestais na região do "Alto Palácio", Parque Nacional da Serra do Cipó (Parna-Cipó) 

e APA Morro da Pedreira. ... scienceblogs.com.br/.../gradientes-de-solo-e-vegetacao-nas-partes-elevadas-da-serra-do-cipo.php  

[PDF]  Distribuição espacial do esforço de pesquisa biológica na Serra do ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Ver em HTML 

mento da apa morro da pedreira e a delimitação da zona de amortecimento do parque nacional da Serra do cipó. para que a ampliação das fronteiras locais dos ...  

www.conservation.org.br/.../17_distribuicao_espacial_do_esforco_de_pesquisa_biologica_na_serra_do_cipo_minas_gerais.pd 

http://www.icb.ufmg.br/big/leeb/publicacoes/Barbosa_fernandes_2009.pdf: Decisão de asfaltamento da rodovia MG-010, acompanhada da introdução de espécies exóticas e a prática de 

incêndios criminosos,  ameaça o sofi sticado ecossistema da reserva da serra do EspinhaçoNewton Pimentel de Ulhôa Barbosa.  Dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. UFMG, Belo Horizonte, 2008 

http://www.prmg.mpf.gov.br/imprensa/noticias/meio-ambiente/mpf-celebra-inedito-acordo-de-reciprocidade-com-o-icmbio: MPF celebra inédito acordo de reciprocidade com o ICMBio 

14/07/2010 Belo Horizonte. O Ministério Público Federal (MPF) em Minas Gerais celebrou um inédito Termo de Reciprocidade com o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A partir de agora, os dois órgãos irão atuar em conjunto na execução e no planejamento de ações que visem à conservação e 

recuperação da diversidade biológica e paisagística, bem como ao desenvolvimento sustentável no âmbito de atuação da Procuradoria da República em Minas Gerais (PRMG). Nessa região, 

estão inseridas as Unidades de Conservação Federais APA Carste de Lagoa Santa, aAPA Morro da Pedreira e o Parque Nacional da Serra do Cipó. A Coordenação Regional do ICMBio (CR-11) 

tem a função primordial de apoiar e viabilizar a gestãodas 25 unidades de conservação federais atualmente existentes no Estado de Minas Gerais. As APAs Lagoa Santa e Morro da Pedreira, 

bem como o Parque Nacional da Serra do Cipó, estão situados no vetor norte da área de expansão da região metropolitana de Belo Horizonte e sofrem, em decorrência dessa localização, forte 

pressão antrópica, o que obriga à tomada de medidas céleres para conter essa pressão e reparar os danos sofridos. 

 

O problema é que a sistemática dos procedimentos adotados na investigação e repressão aos danos ambientais é mais morosa do que o desejável: primeiro os fiscais do ICMBio autuam, depois 

enviam os autos de infração ao Ministério Público Federal, que, por sua vez, instaura procedimento administrativo, para, só então, notificar-se o infrator. A dificuldade maior estaria justamente 

nessa intimação, que geralmente só vem a ocorrer vários meses após a verificação do dano. Com o termo de reciprocidade, ICMBio e PRMG irão atuar juntos durante todo o processo, para 

imprimir maior celeridade na recuperação das áreas degradadas através da assinatura de termos de ajustamento de conduta e/ou propositura de ação civil pública. A mudança irá começar já na 

própria verificação do dano, pois os fiscais do ICMBio, ao autuar o infrator, entregarão no mesmo ato a intimação para comparecimento ao MPF.  

Essa rotina de atuação conjunta acabará por refletir na melhoria das próprias condições materiais de trabalho do órgão ambiental, eis que a assinatura de acordos com os infratores possibilitará a 

destinação de recursos específicos para projetos elaborados pelos gestores das unidades de conservação, visando efetivar a implementação dos Planos de Manejo e dos zoneamentos. A 

cada semestre, o ICMBio irá apresentar planos de trabalho, para que o MPF possa buscar a captação de recursos por meio da assinatura dos termos de ajustamento de conduta, de modo a 

concretizar esse planejamento. O primeiro plano de trabalho deve ser apresentado em 30 dias. Existem atualmente em curso na PRMG 83 procedimentos administrativos que investigam danos 

ambientais nas unidades que serão beneficiadas pelo acordo de reciprocidade. O acordo terá validade por dois anos, prorrogáveis, automaticamente, por igual período. 

Assessoria de Comunicação Social Ministério Público Federal em Minas Gerais (31) 2123.9008 No twitter: mpf_mg 

 

http://www.mestradoemtma.com.br/wp-content/uploads/2010/06/TURISMO-E-MEIO-AMBIENTE-EM-MUN%C3%8DCIPIO-COM-UNIDADES-DE-CONSERV.pdf: Este estudo faz uma 

análise da gestão do turismo e do meio ambiente no município  de Santana do Riacho. Seu objetivo principal é verificar as oportunidades, as  dificuldades e os desafios para o desenvolvimento 

do turismo e sua relação com o  meio ambiente em município que contenha, em seu território, Unidades de  Conservação (UC), no caso específico, o Parque Nacional da Serra do Cipó e a Área  

de Proteção Ambiental Morro da Pedreira. Para alcançar esse objetivo,  primeiramente realizaram-se pesquisas quantitativas sobre o turismo local obtendo  dados comparativos entre os anos de 

1995 a 2005. A destinação Santana do Riacho  e principalmente seu distrito Serra do Cipó apresentou, ao longo dos dez anos desta  análise, grande expansão de seus equipamentos e serviços, 

porém a  evolução do  turismo aconteceu de forma desordenada. Dentre outros resultados as pesquisas mostraram que o perfil do grande público freqüentador de Santana do Riacho écomposto 

por jovens e com recurso financeiro inferior ao dos turistas freqüentadores de outras Unidades de Conservação. A curta distância e o acesso fácil entre Belo Horizonte e o distrito Serra do Cipó 

favorecem também a busca dessa destinação tendo em vista o baixo custo de viagem, o que vem atender a necessidade desse público. Após as pesquisas quantitativas realizou-se uma pesquisa 
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qualitativa com os gestores das principais organizações públicas e privadas envolvidas com o turismo no município. Esta pesquisa permitiu detectar vários problemas decorrentes do crescimento 

da atividade turística sem planejamento como a especulação imobiliária que se destacou como uma grande preocupação dos administradores locais. Os gestores da Serra do Cipó dispõem de 

poucos recursos humanos  e econômicos para implementar uma gestão turística de qualidade. Este estudo discute os principais problemas enfrentados pelo turismo de Santana do Riacho e sugere 

algumas ações para minimizar as deficiências detectadas como o fortalecimento de parcerias e de projetos entre as organizações públicas e privadas relacionadas com o turismo local. 

http://360graus.terra.com.br/ecoturismo/?did=10769&action=news: Parque Nacional da Serra do Cipó terá Conselho implantado em agosto Tema:EcoturismoAutor: Ibama Data: 3/6/2004  

Foi realizada nos dias 27 e 28 de maio, a primeira reunião para criação e implantação do Conselho Consultivo do Parque Nacional (Parna) da Serra do Cipó e da Área de Proteção Ambiental 

(APA) Morro da Pedreira. Participaram do evento 39 representantes do poder público e da sociedade civil. Eles decidiram que o Conselho terá entre 16 e 24 membros e seus respectivos 

suplentes. A próxima reunião ficou marcada para o dia 05 de julho e a nomeação definitiva dos conselheiros deverá acontecer em agosto. Durante os trabalhos foi exibido o vídeo ―A Expedição 

Manuelzão Desce o Ri das Velhas‖. Na ocasião os técnicos do Ibama mostraram aos participantes a importância dos conselhos consultivos das unidades de conservação para a redução de 

conflitos e ampliação das potencialidades das regiões onde elas estão inseridas. ―Com a efetiva implantação de nosso Conselho Consultivo teremos todo o respaldo da sociedade para implantar 

programas que possam beneficiar o Parque a APA e as comunidades que vivem no entorno das unidades. Com isso será possível desenvolver projetos que permitam uma maior inclusão social 

das populações vizinhas, através da geração de emprego e renda‖, comentou o chefe do Parque Nacional e da APA, Henri Collet.  Durante a reunião, a analista ambiental da Diretoria de 

Ecossistemas do Ibama, Rosa Lia Castro, explicou que a composição do Conselho é estabelecida através de um processo construtivo e participativo, envolvendo a comunidade, e depende da 

mesma se fazer presente. Ela lembrou que o Ibama se propõe a promover processos de capacitação dos conselheiros, o que pode se tornar inviável com um Conselho muito grande, por isso a 

razão de montar o órgão com um número entre 16 e 24 conselheiros. Disse também, que a presidência do Conselho é do chefe da Unidade, o que é previsto na Lei do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (Lei do Snuc - Lei no 9985 de 2000). ―A presidência do conselho pelo chefe possibilita a implementação das decisões‖, comentou. 

 

Ao final da reunião ficou definido que na esfera governamental deverão Ter assento no Conselho representantes de órgãos ambientais como o Ibama, Instituto Estadual de Florestas, Secretarias 

Municipais de Meio Ambiente, órgãos estaduais de meio ambiente e Conselhos Municipais de Meio Ambiente; instituições de pesquisa científica, como universidades e Fiocruz; de educação e 

cultura: secretarias municipais e estaduais de educação e cultura; defesa nacional (Polícia Ambiental, Ministério Público Federal e Estadual e Corpo de Bombeiros); da área de turismo 

(secretarias de Turismo estadual e municipal); paisagem, arquitetura e arqueologia (Institutos Nacional e Estadual do Patrimônio Histórico, Conselhos Municipais do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Artístico, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura; e entidades de assentamentos agrícolas e extensão rural.  Pela sociedade civil devem participar comunidades científicas, 

ONGs e Oscips, projetos, sociedades, movimentos, institutos, fundações e associações representativas dos interesses existentes no entorno do Parque; organizações existentes no entorno do 

Parna, populações tradicionais; representantes de propriedades ainda existentes no interior do Parque; e dos comitês das bacias do Rio Santo Antônio e do Rio das Velhas.  Para abrigar a 

representatividade de todos os segmentos, ficou estabelecido que durante a reunião que escolherá os componentes do Conselho, sejam definidas, também, as Câmaras Técnicas Setoriais. ―Isso 

vai garantir a participação efetiva de todos os segmentos‖, concluiu Rosa Lia. 

 

http://www.physis.org.br/rbecotur/artigos/completo5.pdf: ANALISE DO PERFIL DO ESCALADOR QUE FREQUENTA O GRUPO 3 DA APA –  

MORRO DA PEDREIRA - SERRA DO CIPÓ (MG) ; Ana Cristina Magalhães Costa;  Luis Guilherme Monteiro Oliveira . Instituto Federal Minas Gerais – Campus Bambuí; PUC –MG E-mail: 

acmc5@hotmail.com Este trabalho analisa o perfil do público frequentador da APA Morro da Pedreira - como estratégia fundamental ao processo de planejamento do uso público da área. A 

coleta de dados foi realizada através da aplicação de 156 questionários semi-estruturados em um local pré-determinado e de grande relevância entre o público escalador – o Grupo 3. A realização 

da pesquisa ocorreu durante o Carnaval e a Semana Santa de 2009 considerando que são dois feriados prolongados de grande fluxo de visitantes na região pesquisada. O Morro da Pedreira, local 

de interesse internacional para a prática de escalada, é um maciço calcário recoberto por matas secas, matas mesófilas e vegetação rupícola.  

[...] 
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http://360graus.terra.com.br/ecoturismo/?did=10769&action=news
http://360graus.terra.com.br/ecoturismo/?did=10769&action=news
http://360graus.terra.com.br/ecoturismo/?did=10769&action=news
http://360graus.terra.com.br/ecoturismo/?did=10769&action=news
http://www.physis.org.br/rbecotur/artigos/completo5.pdf
mailto:acmc5@hotmail.com


 
 

27) APA DO TAPAJÓS ( DECRETO DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006) 

   Art. 1o  Fica criada a Área de Proteção Ambiental - APA do Tapajós, localizada nos Municípios de Itaituba, Jacareacanga, Trairão e Novo Progresso, no Estado de Pará, com os objetivos 

básicos de proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.     Parágrafo único.  O subsolo da área descrita no 

caput deste artigo integra os limites da APA do Tapajós. 

        Art. 3o  A propriedade das terras públicas da União inseridas na APA do Tapajós não será transferida a particular, a qualquer título, ressalvados os direitos dos ocupantes de terras públicas 

na data de publicação deste Decreto, em conformidade com a lei. 

http://www.socioambiental.org/uc/4442/ambientalJurisdicao Legal: Amazônia Legal A APA Tapajós está situada na porção oeste do Distrito Florestal Sustentável da BR-163 abrangendo 1,6 

milhões de ha. A Estrada Transgarimpeira corta a APA no sentido leste-oeste e constitui seu melhor acesso. A vegetação predominante na APA é a Floresta Ombrófila Densa e Floresta 

Ombrófila Aberta. A APA Tapajós foi identificada como prioritária para concessão em função dos estoques disponíveis de madeira em localização que permite atender à demanda do Município 

de Novo Progresso e do Distrito de Moraes de Almeida. Esses locais consumiram 640 mil m3 de madeira em tora em 2004 mas sua atividade industrial, como os demais pólos madeireiros da 

BR-163, entrou em declínio a partir daquele ano, em função do controle exercido sobre a madeira de origem ilegal. Em decorrência dessa situação, a região apresenta altíssimo nível de 

desemprego e decorrente tensão social, o que pode ser parcialmente resolvido com a entrada em vigor de  concessões florestais na APA Tapajós. Essas concessões seriam as primeiras a serem 

feitas fora de Florestas Nacionais. 

 

Competência de Licencimento Ambiental na APA do Tapajós 24 jan. 2011 ... ―Art. 3  A propriedade das terras públicas da União inseridas na APA do Tapajós não será transferida a particular, a 

qualquer título, ... www.webartigos.com/...APA-do-Tapajos/pagina1.html 

http://tapajoslivre.org/site/?page_id=53: O Complexo Hidrelétrico do Tapajós  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn%2013-02-1-2006?OpenDocument
http://www.socioambiental.org/uc/4442/ambiental
http://www.webartigos.com/articles/57603/1/Competencia-de-Licencimento-Ambiental-na-APA-do-Tapajos/pagina1.html
http://www.webartigos.com/articles/57603/1/Competencia-de-Licencimento-Ambiental-na-APA-do-Tapajos/pagina1.html
http://tapajoslivre.org/site/?page_id=53


 
 

 

Áreas que serão alagadas pelo complexo de usinas Tapajós Jamanxim  O Complexo Hidrelétrico do Tapajós é um dos grandes projetos do PAC (Programa de Aceleração do ―Crescimento‖) do 

Governo Federal na Amazônia. Incluído em um programa de Governo, este projeto segue a mesma lógica proposta para a construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau no rio Madeira e o 

leilão a todo custo de Belo Monte no rio Xingu: represar os principais rios da Amazônia para atender ao lobby das construtoras, fornecer energia elétrica para as grandes mineradoras e garantir o 

―crescimento‖ do resto do país. Os primeiros estudos de avaliação do potencial hidrelétrico da bacia do rio Tapajós foram realizados na década de 70 por organismo do Ministério de Minas e 

Energia em conseqüência da descoberta do potencial minerário da região. Estes estudos foram seguidos de algumas tentativas de realização de inventário hidrelétrico do rio Tapajós e seus 

afluentes nas décadas de 80 e 90, mas tornaram-se prioridade a partir de 2002. Tal inventário foi entregue pelo conjunto das empresas: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Eletronorte 

e CNEC, em junho de 2008, tendo sido aprovado pela ANEEL em maio de 2009. Os estudos do inventário apontaram sete aproveitamentos hidrelétricos: [...] Considerando critérios 

socioambientais e físico-territoriais (a existência de Terras Indígenas), foram selecionados cinco aproveitamentos identificados no inventário: AHE São Luiz do Tapajós, AHE Jatobá, AHE 

Cachoeira do Caí, AHE Jamanxim e AHE Cachoeira dos Patos. O potencial instalado é de 10.682 MW, mas a energia firme, de acordo com o inventário, seria aproximadamente a metade: 5.816 

MW. 

Segundo o Manual de Inventário de 2007, a etapa atual de implantação de aproveitamentos hidrelétricos do Complexo Tapajós é a de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, 

momento em que são realizados os estudos para a obtenção da Licença Prévia. Tendo em vista que os cinco aproveitamentos interferem diretamente em Unidades de Conservação 

Federais (Parque Nacional da Amazônia, Parque Nacional do Jamanxim, Floresta Nacional Itaituba I, Floresta Nacional Itaituba II, Floresta Nacional do Jamanxim e APA Tapajós) seu 

licenciamento é de competência do IBAMA, mas a realização dos estudos deve ser autorizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão gestor dessas 

UCs. 

http://tapajoslivre.org/site/?page_id=63
http://tapajoslivre.org/site/?page_id=63


 
 

Xingu Vivo » Luta contra usinas no Tapajós ganha site 26 nov. 2010 ... Além disso, seriam atingidos o Parque Nacional do Jamanxim, a APA Tapajós e a Floresta Nacional do Jamanxim, com 

uma área de sobreposição ... 

www.xinguvivo.org.br/.../luta-contra-usinas-no-tapajos-ganha-site/  

Povos da bacia do Tapajós rejeitam complexo hidrelétrico ... Diversas Unidades de Conservação na região do Tapajós foram criadas no âmbito do Sistema... Flona do Trairão, APA Tapajós, 

PARNA Jamanxim, PARNA Rio Novo. ... www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=309834  

 [PDF]  ― Hidrovia Tapajós – Teles Pires‖ A hidrovia do agronegócio ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Visualização rápida 

1,57 MILHÃO TON. PORTO MURTINHO. 180 MIL TON. RIO MADEIRA - ITACOATIARA. 2,05 MILHÃO TON. RIO TAPAJÓS – SANTARÉM. 853 MIL TON. Fontes: SECEX/MDIC 

–MAPA/SRI ... www.antaq.gov.br/portal/pdf/.../Set08PalestraTranspoquip2008Mod41.pd 

http://www.anda.jor.br/2010/10/22/falta-de-fiscalizacao-prejudica-procriacao-de-animais-nas-ilhas-do-rio-tapajos/: Ameaçados pela caça Falta de fiscalização prejudica procriação de animais 

nas ilhas do Rio Tapajós 22 de outubro de 2010 Reprodução NoTapajós/Afiliada TV Globo Com a seca, várias ilhas do Rio Tapajós oferecem ambiente adequado para a procriação de várias 

espécies de aves e quelônios. A falta de fiscalização, porém, ameaça espécies e leva pessoas a cuidarem pessoalmente das ilhas. O aposentado Lourival Castro vive e cuida há anos da região de 

Ilha dos Patos, uma ilha natural localizada no Rio Tapajós que necessita de preservação. Lá, por toda a extensão da praia é possível perceber as pegadas de quelônios e aves. O número de 

animais procriadores é grande, mas o cuidado está longe de ser  proporcional. Além da caça, Lourival afirma que até as árvores se tornam alvo de destruição. [...] Lourival diz que já fez muitas 

denúncias, mas pouca coisa foi feita. O projeto de transformar a Ilha dos Patos em uma APA (Área de Preservação Ambiental) tramita há três ano no Ibama‖. 

 

28) APA ILHAS E VÁRZEAS DO RIO PARANÁ (DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1997) 

Nos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul,  compreende as ilhas e ilhotas situadas no Rio Paraná, as águas interiores e as áreas lagunares e lacustres, as várzeas, planícies de inundação e 

demais sítios especiais situados em suas margens, desde o Reservatório de Itaipu e a foz do Rio Piquiri até a foz dos Rios Paranapanema e Ivinheima, nos Estados do Paraná e de Mato Grosso do 

Sul, com o objetivo de: 

I - proteger a fauna e flora, especialmente as espécies ameaçadas de extinção, tais como o Cervo do-pantanal (Blatocerus dichotomus), o Bugio (Alouatta fusca), a Lontra (Lutra longicaudis), a 

Anta (Tapirus terrestris), a Jaguatirica (Leopardus pardalis) e a Onça-pintada (Panthera onça); Il  -  garantir  a  conservação  dos  remanescentes  da  Floresta  Estacional  Semidecidual  Aluvial  e 

Submontana, dos ecossistemas pantaneiros e dos recursos hídricos; III - garantir a proteção dos sítios históricos e arqueológicos; IV - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e demais 

atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental; V - incentivar as manifestações culturais e contribuir para o resgate da diversidade cultural regional; VI - assegurar o caráter de 

sustentabilidade da ação antrópica na região, com particular ênfase na melhoria das condições de sobrevivência e qualidade de vida das comunidades da APA e entorno.  

Art . 2º A APA de que trata o artigo anterior fica localizada nos Municípios de Altônia, São Jorge do Patrocínio,  Vila Alta,  Icaraíma,  Querência do Norte,  Porto Rico,  São Pedro do Paraná,  

Marilena, Nova Londrina e Diamante do Norte,  no Estado de Paraná,  e Mundo Novo,  Eldorado,  Naviraí e Itaquiraí, no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Art . 4º A APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná tem também por finalidade a proteção do entorno das unidades de proteção integral criadas, ou que vierem a ser criadas na região, inseridas 

dentro de seus limites, ficando excluída a área do Parque Nacional de Ilha Grande. 

Art . 5º Na implantação e manejo da APA serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas [padrão]: 

Art . 6º Ficam proibidas ou restringidas na APA, entre outras, as seguintes atividades [padrão]: 

http://www.xinguvivo.org.br/2010/11/26/luta-contra-usinas-no-tapajos-ganha-site/
http://www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=309834
http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/palestras/Set08PalestraTranspoquip2008Mod41.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:rOnLuPb8OhsJ:www.antaq.gov.br/portal/pdf/palestras/Set08PalestraTranspoquip2008Mod41.pdf+APA+DO+TAPAJ%C3%93S&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESiudAnLsDKUqiKOlJ-KnOJ7t2Oo_nhdKwZRkKJbjrt50nKXLjTyVvZtUJOIyVOglaeMLh3u5CsOdz8OJNn4nFlEc8G0gDq8IPClJ-j-bpMchnvvARz05Rc9QymYlMo-LRlnf55r&sig=AHIEtbQHAij0WXZJj6_SpNuEfI8riZxhXw
http://www.anda.jor.br/2010/10/22/falta-de-fiscalizacao-prejudica-procriacao-de-animais-nas-ilhas-do-rio-tapajos/


 
 

Art . 8º Serão estabelecidas na APA Zonas de Vida Silvestre, de acordo com a Resolução CONAMA nº 10, de 14 de dezembro de 1988. [padrão] 

http://www.navirai.ms.gov.br/node/1946: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS ILHAS E VÁRZEAS DO RIO PARANÁ [...] A APA possui como principais atributos ecológicos e de 

beleza cênica, fragmentos de áreas de várzea ainda preservados, além das ilhas e praias de água doce do rio Paraná. Geralmente as APAs são criadas em áreas privadas, no entanto, um grande 

percentual de área desta Unidade são consideradas como pertencentes à União: as ilhas do rio Paraná. [...] 

PRINCIPAIS PROBLEMAS DA UNIDADE • ocupações irregulares das margens de corpos d´água; • incêndios criminosos (ginseng, queima de pastagem, caça, etc); • diminuição dos recursos 

pesqueiros e consequente empobrecimento das populações tradicionais, por conta das alterações no rio Paraná; • regulação do nível hidrológico do rio Paraná (Usinas Hidrelétricas); • drenagem 

e ocupação das áreas de várzea; 

• extração ilegal de madeira; • tráfico de animais silvestres; criação de animais exóticos (búfalos); • atividade de pesca ilegal, em áreas protegidas (Parques); • mortandade de peixes e indícios de 

contaminação do rio Paraná; • contrabando e uso irregular de agrotóxicos; 

• presença de empreendimentos com alto potencial de poluição hídrica; • expansão sem planejamento da agricultura e pecuária; • desconhecimento da população em geral da existência da unidade;  

  

http://www.unemat.br/revistas/rcaa/docs/vol3/1_artigo_v3.pdf: Revista de Ciências Agro-Ambientais, Alta Floresta, v.3, p.1-14, 2005. ESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE DE USO 

DAS TERRAS COMO SUBSÍDIO PARA O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL FEDERAL DAS ILHAS E VÁRZEAS DO RIO 

PARANÁ. MARCOS RAFAEL NANNI; EVERTON DA SILVA NEIRO; EMERSON DA SILVA NUNES; EDER COMUNELO e JOSÉ ALEXANDRE MELO DEMATTÊ.  RESUMO - O 

objetivo deste trabalho foi estabelecer a capacidade de uso das terras presentes na porção paranaense da APA (Área de Proteção Ambiental) Federal das Ilhas e Várzeas do rio Paraná, como 

subsídio para a implantação do zoneamento sócio-econômico. Todas as características no tocante ao aspecto físico e morfológico da paisagem foram incorporadas em um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG). Por meio de análise bolleana entre diferentes planos de informação, obteve-se a carta temática de capacidade de uso das terras. Esses resultados contribuíram 

para a execução do delineamento de áreas, cuja finalidade de uso e/ou preservação foi estabelecida. 

http://veja.abril.com.br/011097/p_088.html: Revanche da natureza .  Na região onde existiu Sete Quedas, surge o exuberante Parque Nacional de Ilha Grande. Marcos Sá Correa, de São Jorge 

do Patrocínio.   

 
 

<b>Zoneamento ambiental na APA das ilhas e várzeas do rio Paraná ...  - 12:519 fev. 2002 ... Em um processo de implantação e manejo de Área de Proteção Ambiental -APA, um dos principais 

passos é a elaboração do zoneamento ambiental, ...  www.mundogeo.com.br/images/.../noticias-diarias.php?id... 

 

Estado Legal e de Conservação O reconhecimento público da importância que as várzeas do rio Paraná têm para a ... de três áreas de proteção ambiental (APA) no arquipélago de Ilha Grande, ... 

www.peld.uem.br/peld-Estado_Conservacao.htm  

APAs Intermunicipais - CORIPA Desta forma, são criadas as APA´s municipais de Vila Alta, São Jorge do Patrocínio e Altônia incidindo sobre as ilhas e várzeas do rio Paraná e 

ecossistemas ...www.coripa.org.br/coripa.php?setor=apa  http://www.agrosoft.org.br/agropag/26973.htm: Conselho da APA reúne órgãos não-governamentais e governamentais 

http://www.navirai.ms.gov.br/node/1946
http://www.unemat.br/revistas/rcaa/docs/vol3/1_artigo_v3.pdf
http://veja.abril.com.br/011097/p_088.html
http://www.mundogeo.com.br/images/portugues/menus/noticias-diarias.php?id_noticia=714
http://www.mundogeo.com.br/images/portugues/menus/noticias-diarias.php?id_noticia=714
http://www.peld.uem.br/peld-Estado_Conservacao.htm
http://www.peld.uem.br/peld-Estado_Conservacao.htm
http://www.peld.uem.br/peld-Estado_Conservacao.htm
http://www.coripa.org.br/coripa.php?setor=apa
http://www.coripa.org.br/coripa.php?setor=apa
http://www.agrosoft.org.br/agropag/26973.htm


 
 

noticias :: Por Sato Comunicação em 06/11/2007 :No último dia 30 de outubro, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) formalizou o Conselho 

Gestor da APA (Área de Preservação Ambiental) de Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. O Conselho deve apontar os regulamentos da nova Área que engloba dez municípios somente em Mato 

Grosso do Sul. "Os produtores rurais estarão representados no Conselho, que vai discutir justamente o que pode ou não na nova APA", colocou a assessora técnica da Federação da Agricultura e 

Pecuária de MS (FAMASUL), Janaína Pickler. 

 

[...] O Conselho será composto tem 54 cadeiras, 27 pertence aos órgãos governamentais e outras 27 de órgãos não-governamentais. Farão parte do Conselho representantes do Ibama, Incra, 

DNPN, Universidades Públicas, prefeituras (5), Ministério Público, Imasul eAgraer. As vagas não governamentais ficaram três para os sindicatos rurais patronais, duas para os sindicatos dos 

trabalhadores, uma vaga para a Fiems, associações de Pescadores, dos Apicultores, Sindalcool, ONGs, universidades particulares e representantes do comércio. 

 

http://www.riosvivos.org.br/Noticia/Ibama+verifica+preservacao+ao+longo+do+rio+Parana/14615: Ibama verifica preservação ao longo do rio Paraná Ascom Ibama/MS Num trajeto de barco 

de 200 km ao longo do Rio Paraná desde a barragem de Porto Primavera até as margens do rio no município de Mundo Novo, na divisa de Mato Grosso do Sul e o Estado do Paraná, técnicos do 

Ibama, o Superintendente do órgão em Mato Grosso do Sul David Lourenço e do ICMBio Sandro Pereira começam hoje a fazer um levantamento das condições de preservação ambiental de 

toda essa região que fica no sudeste do Estado. Este trecho do rio é considerado o mais preservado de toda a bacia do Rio Paraná.  

A viagem de dois dias ao longo do rio vai permitir à equipe do Ibama verificar a situação do bioma remanescente de Mata Atlântica que se localiza nessa região além de fornecer subsídios para 

operações futuras de vistoria nessa área.  

Segundo David Lourenço, essa operação de reconhecimento da área está sendo articulada com a participação também do Ibama do Paraná. A área técnica dos dois órgãos quer colher dados e 

verificar as condições do turismo nessa área e da ocupação de suas margens pela pecuária e agricultura.  

Toda essa região compreende a APA – Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do rio Paraná, com 814.331 mil hectares. A APA engloba terras que ficam nas duas margens do rio 

Paraná, portanto nos dois Estados. 

 

Nessa região também estão localizados o Parque Estadual Várzeas do Ivinhema com 74.297 mil hectares que fica em território sul- matogrossense e o Parque Nacional de Ilha Grande com 

107.957 mil hectares que ocupa territórios dos dois Estados, Mato Grosso do Sul e Paraná. Para David Lourenço, essa é uma importante área ambiental por causa da diversidade na ictiofauna, 

responsável em grande parte pelos estoques pesqueiros do Rio Paraná. E para essa superintendência uma região estratégica para a preservação dessas várzeas e do bioma que resta de Mata 

Atlântica no Mato Grosso do Sul. Confira os mapas produzidos pela equipe de geoprocessamento do Ibama - MS: Mapa I Mapa II 

http://www.gestaoparticipativa.org.br/imagens/cursos-territoriais/materiais_metodos/bonitos_alunos.pdf: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PARTICIPATIVA EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO TERRITÓRIO OESTE DO PARANÁ E MATO GROSSO DO SUL.  

 

[PDF]  ENGENHARIA AGRÍCOLA Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat -  de MDEUMC DE INUNDAÇÃO – 2010 in Environmental Protection Area (APA) Ilhas e Várzeas do Rio 

Paraná. The compartmentalization of these areas is intermittent, which over time changes to ... 

www.scielo.br/pdf/brag/v69n2/28.pdf 

 

[PDF]  Estimativa de áreas potencialmente alagáveis na Área de Proteção ... Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat -   

de AR de Moraes -  A Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do rio Paraná (APA IVAP) ocupa. 1.003.059 hectares nos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, ... 

www.geopantanal2009.cnptia.embrapa.br/cd/pdf/p113.pdf  

 

http://www.agrosoft.org.br/agrosoft_noticias.htm
javascript:openWindow2('http://www.ibama.gov.br');
javascript:openWindow2('http://www.famasul.com.br');
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javascript:openWindow2('http://www.ibama.gov.br');
javascript:openWindow2('http://www.incra.gov.br');
javascript:openWindow2('http://www.agraer.ms.gov.br');
javascript:openWindow2('http://www.fiems.org.br');
http://www.riosvivos.org.br/Noticia/Ibama+verifica+preservacao+ao+longo+do+rio+Parana/14615
http://www.ibama.gov.br/wp-content/uploads/2009/10/mata_atlantica_biomas.jpg
http://www.ibama.gov.br/wp-content/uploads/2009/10/parques-ms.jpg
http://www.gestaoparticipativa.org.br/imagens/cursos-territoriais/materiais_metodos/bonitos_alunos.pdf
http://www.scielo.br/pdf/brag/v69n2/28.pdf
http://www.geopantanal2009.cnptia.embrapa.br/cd/pdf/p113.pdf


 
 

[PDF]  CONSIDERAÇÕES FINAIS CONSIDERAÇÕES FINAIS regitraradas na APA das Ilhas e Várzeas do Rio. Paraná. O aumento expressivo do número de táxons registrados para as 

diferentes assembléias ... www.peld.uem.br/Relat2001/pdf/consid_finais01.PDF  

http://www.comafen.org.br/noticias.php?id=51:   

Comafen - Consórcio Intermunicipal da APA Federal do Noroeste do ...A superintendência do IBAMA, junto com o chefe da APA Federal de Ilhas e Várzeas do Rio Paraná e agentes ambientais 

do COMAFEN, estão realizando uma visita ...www.comafen.org.br/noticias.php?id=51 

 

[PDF] PRISCILA PETRI RALLO PROPOSTADE EDUCAÇÃOAMBIENTALE APERFEIÇOAMENTO ...biodiversidade da APA Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, seguida dos os impactos na 

região do. Pontal do Paranapanema que ocorreram com a construção da  barragem ...biblioteca.rosana.unesp.br/upload/Priscila.pdf 

 

Pesca predatória afeta projeto de turismo - Apoena 28 nov. 2004... está comprometendo pesquisa sobre migração de peixes no rio Paraná ...uma APA federal (Ilhas e várzeas do rio Paraná) e 

dezenas de ...www.apoena.org.br/noticias-detalhe.php?cod=103  

http://www.artigonal.com/ciencias-artigos/entre-agua-e-terra-sistema-agricola-familiar-em-comunidades-ribeirinhas-3169636.html ENTRE ÁGUA E TERRA: Sistema Agrícola familiar em 

comunidades ribeirinhas. Publicado em: 31/08/2010. Estudo do conhecimento tradicional dos ribeirinhos é um passo para o reconhecimento da contribuição destas populações para a conservação 

do ambiente e dos recursos naturais por eles manejados. Este trabalho traça a trajetória da prática de roça de subsistência de comunidades ribeirinhas de duas importantes bacias hidrográficas: 

Rio Paraná/PR e o Rio Cuiabá/MT que estão convivendo com conflitos ambientais como a criação da APA das Ilhas e Várzeas do rio Paraná e a construção de Represas Hidrelétricas (Represa 

Primavera para a bacia do rio Paraná e Represa APM Manso na bacia do rio Cuiabá/MT). Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, combinadas perguntas fechadas e 

abertas. Durante as entrevistas, a relação das espécies cultivadas na lavoura foram identificadas  nas áreas de moradia (quintais, mata ciliar, área periodicamente alagável, cerrado, pousio e roças) 

dos entrevistados, na presença e por indicação dos informantes.  A partir da análise dos dados as espécies indicadas foram organizadas em 3 categorias de uso: roça, horta e fruteiras. Devido à 

pequena extensão territorial das ilhas, onde se localizam a população ribeirinha do rio Paraná se torna uma barreira para os ribeirinhos do rio Paraná praticar a lavoura de alta produção. As 

pequenas áreas destinadas às lavouras variam de 0.5ha a 2.0ha, onde o produtor distribui as espécies cultivadas dependendo das necessidades primárias. As plantações ficam restritas às margens 

do rio e quando tem área, plantam nos quintais. As demais áreas são destinadas pela legislação ambiental para recuperação de área degradada, formando grandes capoeirões 

http://www.revistaecologica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=184:ibama-flagra-canal-ilegal-em-expedicao-no-rio-parana&catid=2:cat-geral&Itemid=1 03 SETEMBRO 

2010 Mariza Pontes de Oliveira - Ascom Ibama/MS Campo Grande - Na segunda expedição realizada pelo Ibama aos Portos Morumbi e Porto Izabel localizados nas margens do Rio Paraná no 

lado de Mato Grosso do Sul, a fiscalização flagrou inúmeras irregularidades em construções feitas em áreas de preservação permanente nessa região, que fica no cone sul do Estado, na divisa 

com o Estado do Paraná. Foram inspecionadas 23 construções localizadas no entorno do Porto Izabel e duas na Praia do Cascalho (antigo porto Fragelli). Dez obras irregulares foram embargadas 

e interditadas e 17 novas construções turísticas e de lazer serão multadas pelo Ibama em  R$15 mil cada uma. A situação mais grave encontrada pela expedição do Ibama foi a construção de um 

canal de acesso de embarcações em área de preservação permanente na zona de amortecimento do Parque Nacional da Ilha Grande às margens do rio, o que constitui infração ambiental 

gravíssima. A Superintendência do Ibama em Mato Grosso do Sul interditou o local e apreendeu um trator que fazia o canal. A expedição foi realizada pelo Ibama, a pedido dos Ministérios 

Públicos Estadual e Federal, que abriram inquéritos por crimes ambientais e construções irregulares nessa região do Estado. A primeira expedição ocorreu em 22 de outubro de 2009, quando 

técnicos do Ibama de Mato Grosso do Sul e do Paraná fizeram um percurso de barco de 200 km ao longo do Rio Paraná, no trecho entre a barragem de Porto Primavera e às margens do rio 

Paraná, no Município de Mundo Novo. Nessa expedição, a equipe fez um levantamento das condições de preservação ambiental da região, que é considerada pelo Ibama o trecho mais 

preservado de toda a bacia do Rio Paraná. Naquela viagem, a equipe colheu dados para verificar as condições de ocupação das margens do rio pelo turismo, pecuária e agricultura. A região 

compreende a APA – Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (com área total de 814.331 mil hectares) que está localizada nas duas margens do rio, nos estados de Mato 

Grosso do Sul e do Paraná. Os técnicos do Ibama constataram, na época, que as margens do rio Paraná do lado do Mato Grosso do Sul estão mais preservadas do que as do território paranaense. 

 

O superintendente do Ibama em Mato Grosso do Sul, David Lourenço, que coordenou a operação, afirmou que essa é uma importante área ambiental por causa da diversidade na ictiofauna, 
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responsável em grande parte pelos estoques pesqueiros do Rio Paraná. ―É considerada uma região estratégica para a preservação dessas várzeas e do bioma que resta de mata atlântica em Mato 

Grosso do Sul‖, avaliou. 

 

III Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação - Normas Análise da capacidade paisagística do Parque Estadual de Vila Velha - PR ... de recuperação natural na APA federal das ilhas e  

várzeas do Rio Paraná ... www.redeprouc.org.br/normas_cbuc.html  

http://www.mundonovo.ms.gov.br/V2/index.php?option=com_content&view=article&id=351:mundo-novo-participa-da-reuniao-do-apa-&catid=36:mundo-novo-em-foco&Itemid=80:  Ter, 20 

de Abril de 2010 20:01   

Mundo Novo esteve presente na reunião dos municípios que fazem parte do APA (Área de Proteção Ambiental), das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, na quinta feira (21), em Naviraí. O evento 

contou com os dez municípios do lado de Mato Grosso do Sul, que fazem parte desta Unidade de Conservação Federal, Taquarassu, Bataiporã, Nova Andradina, Ivinhema, Jateí, Novo 

Horizonte, Itaquiraí, Eldorado, Navirai e Mundo Novo. O objetivo do encontro foi discutir as futuras ações a serem executadas na unidade de conservação como, o amparo do sistema de várzea, 

do Rio, suas Ilhas e afluentes e proteger a zona de amortecimento do Parque Nacional de Ilha Grande e do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema. Essas ações também contarão para a 

tabulação dos dados que pontuam no ICMS Ecológico, que é um instrumento, através de verbas, para beneficiar os municípios que priorizam Saneamento Básico e Unidades de Conservação. O 

APA Federal abrange área de dois estados, MS e PR, somando 1 milhão, 3 mil e 59 hectares em um perímetro de 821 mil e 76 Km.Quem representou o município foi a Diretora do Departamento 

de Meio Ambiente municipal Iana Dalla Valle. 

 

Ibama flagra canal ilegal em expedição no Rio Paraná - Última ... 4 set. 2010 ... A região compreende a APA – Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. Os técnicos do 

Ibama constataram, na época, ... ultimainstancia.uol.com.br/.../IBAMA+FLAGRA+CANAL+ILEGAL+EM+EXPEDICAO+NO+RIO+PARANA_70998.shtml 

http://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/ibama-treina-agentes-ambientais-para-atuarem-na-mata-atlantica:  Agentes ambientais voluntários do Ibama/MS (Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis em Mato Grosso do Sul) vão ser treinados para atuar dentro da APA (Área de Proteção Ambiental) da bacia do Rio Paraná. A área fica no 

sudoeste do estado e compreende inúmeras ilhas e várzeas que somam pouco mais de um milhão de hectares. Localizados no bioma Mata Atlântica, na APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, o 

complexo de assentamentos Santo Antonio vai ser o cenário do curso de capacitação que termina neste final de semana no município de Itaquiraí. Cerca de 40 agentes serão formados no 

assentamento, com a missão de proteger e flagrar desmatamentos, caça ilegal ou outros crimes ambientais como a pesca predatória nas lagoas, várzeas e rios que cortam toda essa região. O 

conjunto de assentamentos Santo Antonio envolve quatro áreas que somam cerca de 17 mil hectares localizados parcialmente em Itaquiraí. No local escolhido para o treinamento dos agentes 

pelo Núcleo de Educação Ambiental do Ibama moram mais de 600 famílias. Em todo o complexo são 1.166 lotes.[...] 

http://www.cdvhs.org.br/sispub/image-data/1893/sits/files/PROGRAMA%20DE%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20AMBIENTAL.pdf:   PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PARA ROTEIROS TURÍSTICOS DE BASE COMUNITÁRIA DO RIO PARANÁ EM ROSANA – SP E APERFEIÇOAMENTO DESTE ATENDIMENTO TURÍSTICO  

[PDF]  DISTRIBUIÇÃO E OCORRÊNCIA DE PRIMATAS NO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL ...A. caraya ocorre em 3 UC´s: APA Federal das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, PARNA do 

Iguaçu e PARNA de Ilha Grande. Brachyteles arachnoides (Geoffroy, 1812), ... zoo.bio.ufpr.br/mamifero/primatasprfinal.pdf  

 

[PDF]  LISTA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS APROVADOS Código Título 14 UNIDADES ... 151 INVASÃO BIOLÓGICA E PERDA DE DIVERSIDADE 

NA APA DAS ILHAS E. VÁRZEAS DO RIO PARANÁ (Manejo de Unidades de Conservação) ... 

internet.boticario.com.br/Internet/.../Trabalhos_aprovados.pdf 
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 http://www.pmna.ms.gov.br/noticia/021044/conselho-da-apa-do-rio-parana-realiza-reuniao:02/03/2010 - 15h50CONSELHO DA APA DO RIO PARANÁ REALIZA REUNIÃO [...]   O 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão que foi criado recentemente, para responder pelas    Unidades de Conservação Federais, que antes era de competência do 

IBAMA, publicou no Diario Oficial da União, em 30 de outubro de 2009, portaria de nº 86, em que é criado o Conselho Consultivo da APA do Rio Paraná, composto por 54 entidades e órgãos 

não-governamentais dos 25 municipios que estão inteiramente ou parcialmente inseridos na APA.   Os conselheiros indicados por suas entidades compareceram para a posse no Conselho, no 

entanto, ao tomarem conhecimento de que este seria consultivo e não deliberativo, como fora votado na ultima reunião de formação, em 2007, a maioria se negou a receber o certificado de 

posse, alegando ser um desrespeito com a assembléia.     

Outro motivo de insatisfação foi a falta de qualquer justificativa por parte do órgão federal. Para os representantes das entidades, a legislação pertinente diz que o caráter do conselho pode ser 

tanto consultivo quanto deliberativo, para as APAs.   Decidiu-se então que a ata seria firmada, com as assinaturas dos 52 representantes presentes e no documento, constaria novamente o pedido 

para que o conselho fosse deliberativo, e que, enquanto o assunto não se resolvesse, as atividades estariam paralisadas.   Estiveram presentes ao evento o Gestor da APA do Instituto Chico 

Mendes, Sandro Pereira; o Gerente de Meio Ambiente de Navirai, João Carmo Neves; representantes de entidades como o INCRA/MS, IBAMA/MS, Sindicatos Rurais do Paraná e de Mato 

Grosso do Sul; F AMASUL, Prefeituras do Paraná e de Mato Grosso do Sul; Consorcio Intermunicipal da APA Federal do Noroeste do Paraná-COMAFEN, Consorcio Intermunicipal para a 

Conservação do Remanescente do Rio Paraná-CORIPA; Instituto do Meio Ambiente do Paraná-IAP; Associação dos Pescadores do MS; COOPASUL, Associação dos Produtores de Arroz do 

Paraná e Ministerio Publico Estadual do MS.  Fonte/Autor: assessoria de comunicação/assessoria de comunicação/Ada Mendonça 

 

[PDF] A formação do setor energético de Mato Grosso - Universidade de So ... Região remanescente do rio Paraná, a jusante da Usina de Porto Pri- mavera. Foto 6.10. Cervo-do-Pantanal na 

região de APA das Ilhas e Várzeas do Rio Pa- ... 

www.iee.usp.br/biblioteca/producao/2010/Teses/Tese_Helvio.pd 

 

[DOC] RESULTS AND DISCUSSION... do estado atual de conservação da Ilha Porto Rico, inserida na Área de Proteção Ambiental - APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (53o15'W e 

22o45'S), ... www.sobrade.com.br/eventos/2005/visinrad/resumos/portugues/218.doc 

http://www.rejuma.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=515:cj-arenito-caiuapr-preparando-se-para-proxima-acao&catid=78:regisul&Itemid=532 CJ-Arenito Caiuá/PR 

preparando-se para próxima ação  

Thomaz Aurelio Pagioro Dentre as inúmeras informações adivindas do projeto, foi possível colher subsídeos para a proposta de implantação da APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. ... 

www.pessoal.utfpr.edu.br/pagioro/?id=2 

 

http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Noticias&id=30495: Semac cria Reserva Particular do Patrimônio Natural ―Fazenda Santo Antônio‖.   

 
 

Presídio de Naviraí terá que corrigir irregularidade ambiental ... Conforme a Ação do MPE, a penitenciária foi construída no interior de uma Área de Preservação Ambiental das Ilhas e Várzeas 

do Rio Paraná – APA ... www.tanamidianavirai.com.br/ler.asp?id_noticia=13689 

 

Dados de identificação do projeto A Planície Alagável do Rio Paraná: estruturas e processos ... Nacional de Ilha Grande, Parque Estadual do Ivinheima e APA das Ilhas e Várzeas do Rio 

Paraná) ... www.peld.uem.br/.../identificacao2004.htm   

http://www.pmna.ms.gov.br/noticia/021044/conselho-da-apa-do-rio-parana-realiza-reuniao
http://www.iee.usp.br/biblioteca/producao/2010/Teses/Tese_Helvio.pdf
http://www.sobrade.com.br/eventos/2005/visinrad/resumos/portugues/218.doc
http://www.rejuma.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=515:cj-arenito-caiuapr-preparando-se-para-proxima-acao&catid=78:regisul&Itemid=532
http://www.pessoal.utfpr.edu.br/pagioro/?id=2
http://www.pessoal.utfpr.edu.br/pagioro/?id=2
http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Noticias&id=30495
http://www.tanamidianavirai.com.br/ler.asp?id_noticia=13689
http://www.tanamidianavirai.com.br/ler.asp?id_noticia=13689
http://www.peld.uem.br/Relat2004/identificacao2004.htm
http://www.peld.uem.br/Relat2004/identificacao2004.htm


 
 

 

[PDF]  Descargar - D:\Meus Documentos\Arquivos par  MRG de Jesus SOARES - 2008 -APAFederal das Ilhas e Várzeas do rio Paraná. Revista de Ciências Agro-Ambientais, v. 3, p. 1-14, 

2005. 21. PEDRON, F. A. et al. ... 

dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2906322&orden=0 

http://kmambiental.com/Documents/GEST%C3%83O%20AMBIENTAL%20TERRITORIAL%20POR%20BACIA%20HIDROGR%C3%81FICA.pdfhttp://www.sulnews.com.br/ler.asp?id_not

icia=840:  

Nos dias 05 e 06 de julho o CJ-Arenito [Coletivo Jovem], participou na Estação Ecológica do Caiuá, da reunião onde foi abordado o projeto aprovado pelo edital do Projeto Paraná 

Biodiversidade, juntamente com o Instituto Sócio-Cultural e Ambiental do Pontal do Paranapanema – ISCAP, membros do Voluntariado em Unidades de Conservação da Estação Ecológica do 

Caiuá – VOU, pesquisadores e professores atuantes na região. O projeto aprovado é intitulado de: ―Introdução à Educação Ambiental no Processo de Gestão Participativa dos Gestores das 

Unidades de Conservação (APA Federal das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, Estação Ecológica do Caiuá e RPPNs), região norte do Corredor Caiuá-Ilha Grande. 

 

Essa reunião foi conversada sobre a atuação de cada um desses atores e basicamente como funciona uma gestão participativa em UCs, pois esse é um tema bastante atual e como toda ação que 

acontece entre o homem e o meio ambiente, esta em fase de experimentação em várias localidades, tentando buscar integrar o saber teórico do saber popular das populações do entorno de cada 

local. O CJ vai participar desse projeto, usando-se de suas metodologias, para buscar a união desses saberes e com isso ter UCs mais próxima das comunidades tradicionais. Foi fechada também 

uma parceria com o ISCAP, ajudará nas ações do CJ-Arenito, tanto na região noroeste do Paraná, como também revivendo o CJ – Tríplice Fronteira MS/SP/PR, com ações no Pontal do 

Paranapanema e região do entorno do Corredor de Biodiversidade Caiuá-Ilha Grande. 

 

30) APA MEANDROS DO RIO ARAGUAIA ( Decreto de 2 de outubro de 1998)  

compreende as várzeas situadas nos rios Araguaia, Crixás-Açu, Verde e Cristalino, as águas interiores e áreas lagunares e lacustres, bem como as planícies de inundação e demais sítios especiais 

situados em suas margens, nos Estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins, nos respectivos Municípios de Nova Crixás e São Miguel do Araguaia, Cocalinho e Araguaçu, tem o objetivo de: 

I - proteger a fauna e flora, especialmente a Tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa) e o Boto-cinza (Sotalia fluviatilis), em desaparecimento na região, e as espécies ameaçadas de 

extinção, tais como o Cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus), o Veado-Campeiro (Ozotocerus bezoarticus), o Bugio (Alouatta fusca), a Lontra (Lutra Iongicaudis), a Jaguatirica (Loepardus 

pardalis), Onça-pintada (Panthera onca) e o Jacaré-açu (Melanosuchus niger);  

II - garantir a conservação dos remanescentes da Floresta Estacional Semidecidual Aluvial·e Submontana, Cerrado Típico, Cerradão e Campos de Inundação, dos ecossistemas fluviais, lagunares 

e lacustres e dos recursos hídricos; 

III - ordenar o turismo ecológico, as atividades científicas e culturais, bem assim as atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental; 

IV - fomentar a educação ambiental; 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=94&ved=0CCkQFjADOFo&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fservlet%2Ffichero_articulo%3Fcodigo%3D2906322%26orden%3D0&rct=j&q=apa%20ilhas%20e%20v%C3%A1rzeas%20do%20rio%20paran%C3%A1&ei=aAhATfXJKsr2gAftxIiUAw&usg=AFQjCNH3ZrtCnX1fE_mpbnp1N5g3u8-DnA&sig2=EAcHgPexRh0YA6l2fVzZeA
http://kmambiental.com/Documents/GEST%C3%83O%20AMBIENTAL%20TERRITORIAL%20POR%20BACIA%20HIDROGR%C3%81FICA.pdf
http://kmambiental.com/Documents/GEST%C3%83O%20AMBIENTAL%20TERRITORIAL%20POR%20BACIA%20HIDROGR%C3%81FICA.pdf


 
 

V - assegurar o caráter de sustentabilidade da ação antrópica na região, com particular ênfase na melhoria das condições de sobrevivência e qualidade de vida das comunidades da APA e 

entorno. 

Art. 3º Na implantação e manejo da APA Meandros do Araguaia serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas [padrão] 

Art. 4º Ficam proibidas ou restringidas na APA, entre outras, as seguintes atividades {padrão]:   

Art. 7º Serão estabelecidas na APA Meandros do Rio Araguaia zonas de vida silvestre, de acordo com a Resolução CONAMA nº 10, de 14 de dezembro de 1988 (publicada no Diário Oficial da 

União, de 11 de agosto de 1989).{etc] 

Esponjas (Porifera, Demospongiae) indicadoras ambientais na APA Meandros do Rio Araguaia, Brasil.Pertenece a: BDTD Ibict   BDTD Ibict   NDLTD Union Catalog  Descripción: Um 

primeiro levantamento de esponjas foi realizado na área amazônica protegida dos Meandros do Rio Araguaia, nos Estados brasileiros do Tocantins, Mato Grosso e Goiás. O levantamento visou a 

amostragem do maior numero de habitats dulcícolas diferentes existentes na área, que tem características de águas claras amazônicas e foi feito em distintas estações de amostragem 

georreferenciadas, nos períodos de águas altas e baixas. Foram feitas amostragens concomitantes da água e dos sedimentos, tendo em vista relacionar a ocorrência das esponjas com as variáveis 

ambientais. Para esse propósito foram realizadas Análises de Correspondência Canônica (CCA) e de Escalonamento Multidimensional (MDS) sobre as 12 variáveis ambientais medidas. Foram 

detectadas 21 espécies de esponjas dulcícolas na área, incluindo-se aí a descrição de Heteromeyenia cristalina n.sp e a revisão do gênero Heteromeyenia Potts, 1881 para o continente sul-

americano. Heteromeyenia cristalina, Trochospongilla gregaria, T. paulula, T. minuta, T. lanzamirandai, T. delicata, T. variabilis, T. pennsylvanica, Radiospongilla amazonensis, 

Saturnospongilla carvalhoi, Acalle recurvata e Drulia browni apareceram como indicadoras de margens e lagos sazonalmente inundados, Spongilla spoliata, Trochospongilla repens, Oncosclera 

navicella, O. spinifera, Drulia ctenosclera, de ambientes rochosos de fundo e barrancas, enquanto Corvospongilla seckti e Oncosclera navicella foram comuns aos dois tipos de ambientes. 

Concentrações de oxigênio dissolvido, matéria orgânica e pH foram as variáveis que indicam as maiores riquezas de espécies nos diferentes habitats. As variáveis detectadas para águas altas 

surgem como as mais importantes, uma vez que são as que favorecem a distribuição e a produção de esponjas nesta área. Autor(es): Twiggy Cristina Alves Batista - Id.: 27644867Idioma: 

portugués  - Fecha de contribución: 24-jun-2010 

http://revista-ecologica.ning.com/profiles/blogs/fauna-do-rio-araguaia-tera: Fauna do Rio Araguaia terá monitoramento de longo prazo. 

[...] A pretensão dos idealizadores do Projeto Araguaia (Instituto Onça-pintada – IOP; Instituto de Desenvolvimento Econômico e Sócio-Ambiental – IDESA; Earthwatch Institute e IBAMA) é 

de contribuir para implementação e manutenção de um corredor de biodiversidade entre as nascentes e a represa da hidrelétrica de Tucurui.  

Segundo o projeto, ―monitorar a qualidade ambiental através de espécies da fauna requer a escolha de bons indicadores ecológicos. Para isso, foram escolhidas espécies que somente habitam e se 

reproduzem em ambientes que somam condições ideais de recursos alimentares e de hábitat. Também levou-se em consideração que cada uma das cinco espécies ocupa nichos ecológicos 

distintos, dependendo de grandes áreas pra sobreviver e desempenhar a função de regular as populações de suas presas. Todas as cinco espécies ocorrem em grande parte do Corredor Araguaia, 

o que permitirá sistematizar um plano de monitoramento e conservação para toda sua extensão‖.  

Ary Soares, Superintendente do Ibama-GO, considera ser de fundamental importância a participação do órgão no projeto e diz que as informações que serão geradas podem contribuir para a 

melhoria da legislação de proteção, bem como assegurar o manejo sustentável do rio e de outros ambientes. Para Antonio Carlos, Diretor da Tropical Imóveis, que participou diretamente desta 

etapa, a iniciativa privada pode e deve se envolver com estas iniciativas. Esta etapa que contou com o imprescindível apoio da APA Meandros do Rio Araguaia e da iniciativa privada, através 

das empresas Tropical Imóveis, Mantecorp Monsanto e pousadas próximas ao trecho percorrido, teve a participação de 20 pessoas, entre pesquisadores, técnicos das instituições parceiras e 

outros apoiadores.  

http://www4.icmbio.gov.br/ran/index.php?id_menu=143&id_arq=4: normas de convivência com o Rio Araguaia (cf. anexo 3)  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2860723/art-3-do-decreto-de-98
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2860769/art-4-do-decreto-de-98
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2860792/art-7-do-decreto-de-98
http://biblioteca.universia.net/html_bura/verColeccion/params/id/1201.html
http://biblioteca.universia.net/html_bura/verColeccion/params/id/4490.html
http://biblioteca.universia.net/html_bura/verColeccion/params/id/34182.html
http://biblioteca.universia.net/autor/Twiggy%20Cristina%20Alves%20Batista.html
http://revista-ecologica.ning.com/profiles/blogs/fauna-do-rio-araguaia-tera
http://www4.icmbio.gov.br/ran/index.php?id_menu=143&id_arq=4


 
 

http://www.rioaraguaia.com.br/applocal.php?location=701: RAN - Centro de Conservação de Répteis e Anfíbios RAN - Centro de Conservação de Répteis e Anfíbios O RAN - Centro de 

Conservação de Répteis e Anfíbios, organismo do IBAMA orientado para o estudo, manejo e proteção da tartaruga (quelônios em geral), além de outros animais, tem sido responsável pela 

recuperação de uma situação de quase extinção das espécies existentes na bacia do Araguaia (e restante da Amazônia). O repovoamento de rios e lagos é uma realidade que pode ser facilmente 

comprovada. A proibição da captura, aliada a um trabalho sério de inúmeros pesquisadores e outros profissionais ligados ao RAN tornaram isto possível. O conjunto de fotos que mostramos 

nesta página, nos foi gentilmente cedido para publicação pelo Chefe da APA Meandros do Rio Araguaia - Weber Rodrigues Alves - que também participa e apoia ações do RAN, na região. É 

uma pequena visão da dedicação humana, aplicada ao estudo e manejo de espécies ameaçadas. O trabalho realizado pelo IBAMA na região do Araguaia, através de seu Escritório Regional em 

São Miguel do Araguaia, Goiás, tem sido de grande relevância e o que mostramos aqui é apenas uma das múltiplas facetas de sua atuação em favor do meio-ambiente. Para mais 

informações: www.ibama.gov.br  

 

Ambiente, Imaginário e Representação nos Territórios Turísticos do ... o SNUC ainda contempla a região da Bacia do Araguaia como sua conservação a partir da constituição da Área de 

Preservação Permanente (APA) Meandros do rio ...www.anppas.org.br/encontro5/cd/.../GT1-480-586-20100903135403.pdf 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E ... Weber Rodrigues Alves, Chefe da APA Meandros do Rio Araguaia, José Vanderlei. Cambuim, 

Vera Lúcia da Silva, pelo apoio logístico prestado e orientações ...  ww.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?.. 

FZB/RS - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul - Novidades 17 maio 2005 ... Exposição Fotográfica "O Caminho das  Águas: APA dos meandros do Rio Araguaia" Período: de 30 de 

maio a 12 de junho ... www.fzb.rs.gov.br/novidades/eventosmcn50anos.htm 

Ecologia, Manejo e Conservação da Ariranha no Médio Rio Araguaia ... Ecologia, Manejo e Conservação da Ariranha no Médio Rio Araguaia ... do Cantão (PEC) – TO e posteriormente 

transferido para a APA Meandros do Rio Araguaia, ... www.jaguar.org.br › Home › Instituto - 

http://www.brasiloeste.com.br/noticia/1178/tartarugas-araguaia:RAN/Ibama inicia projeto para proteção de tartarugas e jacarés | 27/09/2004 | Autor: Tânia Mara Araújo | Fonte: 

Ibama.683 mil ha já desmatados nos parques do MT 26 jul. 2010 ... A APA Meandros do Rio Araguaia, localizada nos municípios de Cocalinho e Novo Santo Antônio, é 

responsável por mais de 80% do desmatamento e ... www.oeco.com.br/.../24209-sipam-divulga-relatorio-2010-do-proae  : ―Na última semana o Sistema de Proteção da Amazônia 

(Sipam) entregou aos órgãos públicos mato-grossenses o relatório 2010 do Programa de Monitoramento de Áreas  Especiais (ProAE), que delimita áreas de desmatamento em terras 

indígenas e unidades de conservação.  De acordo com o levantamento, no Mato Grosso quase todas as Unidades de Conservação  já sofreram danos ambientais, como perda de cerca 

de 12% de sua cobertura vegetal até  ano passado. A Área de Proteção Ambiental (APA) Cabeceiras do Rio Cuiabá, localizada  no centro-sul do estado, por exemplo, se destaca 

negativamente, com mais de 104 mil  hectares desmatados. Com base nas imagens de satélite do segundo semestre de 2009, o relatório revela que 683 mil hectares já foram 

desmatados dentro dos 19 milhões de hectares de áreas especiais  do estado. O desmatamento percorre Reservas Particulares do Patrimônio Natural e Unidades  Federais, porém os 

índices mais graves são encontrados em Unidades de Conservação  Estaduais (315,3 mil hectares desflorestados) e terras indígenas com a maior perda, 317,2 mil hectares 

desmatados. Algumas áreas encontram-se em situações delicadas,  esse é o caso das terras indígenas de Jarudore, município de Poxoréo que possui 73%  de sua área desmatada. A 

APA Meandros do Rio Araguaia, localizada nos municípios de  Cocalinho e Novo Santo Antônio, é responsável por mais de 80% do desmatamento e já  perdeu 11% de sua 

cobertura original‖ 

 

Desmatamento "migra" para o Cerrado em Mato Grosso - Reporter News 25 ago. 2010 ... APA Meandros do Rio Araguaia (GO-MT-TO) - 117,04 km2 (3,25%) Reserva das Nascentes do Rio 

Parnaíba (BA-MA-TO-PI) 70,56 km2 (0,96%) ...www.reporternews.com.br/noticia.php?cod=296820 – 

http://www.rioaraguaia.com.br/applocal.php?location=701
http://www.ibama.gov.br/
http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT1-480-586-20100903135403.pdf
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1444
http://www.fzb.rs.gov.br/novidades/eventosmcn50anos.htm
http://www.jaguar.org.br/instituto.projetos.apoiados.ariranha.php
http://www.google.com.br/url?url=http://www.jaguar.org.br/www.jaguar.org.br&rct=j&sa=X&ei=jNhvTcXGLcX0gAexrdFC&ved=0CEYQ6QUoADAGOBQ&q=APA+MEANDROS+DO+RIO+ARAGUAIA&usg=AFQjCNGMAggSYt_ZO6c63CbWUNDwpKphEw
http://www.google.com.br/url?url=http://jaguar.org.br/instituto.php&rct=j&sa=X&ei=jNhvTcXGLcX0gAexrdFC&ved=0CEcQ6QUoATAGOBQ&q=APA+MEANDROS+DO+RIO+ARAGUAIA&usg=AFQjCNEuXk0gI9ddsggPZoOZf-NngqfDjg
http://www.brasiloeste.com.br/noticia/1178/tartarugas-araguaia
http://www.oeco.com.br/blog-trajetoriafumaca/24209-sipam-divulga-relatorio-2010-do-proae
http://www.reporternews.com.br/noticia.php?cod=296820
http://www.reporternews.com.br/noticia.php?cod=296820


 
 

HEMOPARASITAS EM Melanosuchus Niger E Caiman crocodilus crocodilus ...em lagos da Área de Proteção Ambiental (APA) Meandros do Rio Araguaia, no médio. Araguaia, no período de 

outubro de 2006 até junho de 2007. ... www.sovergs.com.br/conbravet2008/anais/cd/.../R1068-2.pdf 

PRIMEIRA CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA DO BAGRE GIGANTE (PIRAÍBA ...de ÁLM Gonçalves -PIMELODIDAE), DA REGIÃO CENTRAL DO RIO ARAGUAIA, 

GO. ... Crixás-GO, na região de Área de Proteção Ambiental – APA, meandros do Rio Araguaia, estado de ...  prope.unesp.br/xxi_cic/27_36003846860.pd 

INDICATIVOS DE DESMATAMENTOS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO COM BASE ... indício destes desmatamentos foi observado na APA dos Meandros do Rio Araguaia, 

sobretudo nos municípios de Crixás e Novas Crixás, onde a atividade pecuária ... simposio.cpac.embrapa.br/simposio/trabalhos_pdf/00312_trab1_ap.pdf  

 

Morcegos cavernícolas da Área de Proteção Ambiental (APA ... We accomplished inventory in the APA Nascentes do Rio Vermelho and we compared the ...da Área de Proteção 

Ambiental Meandros do Rio Araguaia, Brasil ... www.mendeley.com/.../morcegos-caverncolas-da-rea-proteo-ambiental-apa-nascentes-rio-vermelho-gois-1/ - Estados Unidos  

 

ABERTURA DE VAGAS PARA VOLUNTARIADO - ICMBIO - RAN Estaremos disponibilizando para os voluntários selecionados alimentação e deslocamento da cidade de Goiânia até a 

sede da APA Meandros do Rio Araguaia no ... www4.icmbio.gov.br/ran/index.php?id_menu=143.. 

Plano Estadual de Combate ao Desmatamento do Tocantins 33 (Área de Proteção Ambiental (APA) Serra da Tabatinga; APA Meandros do Rio Araguaia; Reserva Extrativista do. Extremo Norte 

do Estado do  Tocantins;  

www.fundoamazonia.gov.br/.../sites/.../Plano_Estadual_do_Tocantins.pdf:  BRASÍLIA, 13 de maio de 200 ; MARCEL VIERGEVER Consultor, TDR 13107 PLANO DE AÇÃO PARA 

PREVENÇÃO E CONTROLE DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS DO ESTADO DO TOCANTINS 

 O USO DA TERRA E AS IMPLICAÇÕES SÓCIO-AMBIENTAIS NA ZONA ÚMIDA DO ... conhecimento acerca da fauna e flora que envolve o Rio Araguaia, contribuindo assim .....Parque 

Estadual do Araguaia. 46,11. 1,04. APA Meandros do Araguaia  www.ceg.ul.pt/finisterra/numeros/2008-86/86_05.pdf - Caracterização ecogeomorfológica das áreas de desova de quelônios ... 

de PTA Castro - 2008 -Este segmento de rio está localizado na APA Meandros do Araguaia. Em 2000, foram registrados 400 ninhos de tartaruga-da-amazônia. ... 

www.cantacantos.com.br/revista/index.php/geografias/article/.../149/11  

 

31) APA NASCENTES DO RIO VERMELHO (DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 2001) 

Localizada nos Municípios de Buritinópolis, Damianópolis, Mambaí e Posse, no Estado de Goiás, envolvendo os rios interiores e os sítios espeleológicos, com o objetivo de: I - ordenar a 

ocupação das áreas de influência do patrimônio espeleológico local; II - fiscalizar a prática de atividades esportivas, culturais e científicas, e de turismo ecológico, bem como as atividades 

econômicas compatíveis com a conservação ambiental; III - dar ênfase às atividades de controle e monitoramento ambiental, de modo a permitir, acompanhar e disciplinar, ao longo do tempo, as 

interferências no meio ambiente; IV - fomentar a educação ambiental, a pesquisa científica e a conservação dos valores culturais, históricos e arqueológicos; V - proteger os atributos naturais, a 

diversidade biológica, os recursos hídricos e o patrimônio espeleológico, assegurando o caráter sustentável da ação antrópica na região, com particular ênfase na melhoria das condições de 

sobrevivência e qualidade de vida das comunidades da APA das Nascentes do Rio Vermelho e entorno; VI - implantar processo de planejamento e gerenciamento com a participação de todos os 

órgãos e entidades envolvidas: órgãos públicos, prefeituras municipais, organizações não-governamentais e, principalmente, as comunidades locais. [...] 

http://www.sovergs.com.br/conbravet2008/anais/cd/resumos/R1068-2.pdf
http://prope.unesp.br/xxi_cic/27_36003846860.pdf
http://simposio.cpac.embrapa.br/simposio/trabalhos_pdf/00312_trab1_ap.pdf
http://www.mendeley.com/research/morcegos-caverncolas-da-rea-proteo-ambiental-apa-nascentes-rio-vermelho-gois-1/
http://www.mendeley.com/research/morcegos-caverncolas-da-rea-proteo-ambiental-apa-nascentes-rio-vermelho-gois-1/
http://www4.icmbio.gov.br/ran/index.php?id_menu=143&id_arq=32
http://www4.icmbio.gov.br/ran/index.php?id_menu=143&id_arq=32
http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/export/sites/default/site_pt/Galerias/Arquivos/Publicacoes/Plano_Estadual_do_Tocantins.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/.../sites/.../Plano_Estadual_do_Tocantins.pdf
http://www.ceg.ul.pt/finisterra/numeros/2008-86/86_05.pdf
http://www.cantacantos.com.br/revista/index.php/geografias/article/download/149/114
http://www.cantacantos.com.br/revista/index.php/geografias/article/.../149/11


 
 

Art. 3º A APA das Nascentes do Rio Vermelho será implantada, supervisionada, administrada e fiscalizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-

IBAMA, em articulação com os demais órgãos federais, estaduais e municipais e organizações não-governamentais, sendo adotadas as seguintes medidas [padrão]: 

I - elaboração do zoneamento ecológico-econômico, a ser regulamentado por instrução normativa do IBAMA, definindo as atividades a  

Art. 4º Ficam proibidas ou restringidas na APA das Nascentes do Rio Vermelho as seguintes atividades [padrão]: 

[...e ] VI - visita turística desordenada junto ao patrimônio espeleológico. 

 

Pressupostos do Patrimônio Cultural: A APA das Nascentes do Rio ... 24 maio 2007 ... Destacando o Patrimônio Cultural Natural, apresentamos também uma análise da APA das Nascentes do 

Rio Vermelho (APANRV) como atrativo ... 

 

www.etur.com.br/conteudocompleto.asp?...12616: Pressupostos do Patrimônio Cultural: A APA das Nascentes do Rio Vermelho como  Patrimônio Cultural Natural do Município de Mambaí-

GO 24/5/2007 - Laíze dos Santos Leite RESUMO Este trabalho apresenta conceitos básicos norteadores da definição de Patrimônio Cultural, bem como os elementos que a ele se ligam como os 

bens e direitos culturais, analisando o Patrimônio Cultural como mecanismo eficiente na formação da cidadania e identidade local de comunidades. Destacando o Patrimônio Cultural Natural, 

apresentamos também uma análise da APA das Nascentes do Rio Vermelho (APANRV) como atrativo turístico e patrimônio cultural natural da comunidade do município de Mambaí-GO, 

localizado no Nordeste Goiano. 

 

Morcegos cavernícolas da Área de Proteção Ambiental (APA ... de C EL Esbérard - 2009 -   Localização da APA Nascentes do Rio Vermelho e demais inventári- ..... total de noites de coleta em 

cavernas na APA Nascentes do Rio Vermelho. Figura 3. ...  

www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/zoociencias/article/view/.../153 Apreendidas 250 emas vítimas de maus-tratos no oeste baiano | ANDA ...5 nov. 2009 ... O levantamento indicou que as 

propriedades rurais estão situadas na Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Vermelho, ...www.anda.jor.br/.../apreendidas-250-emas-vitimas-de-maus-tratos-no-oeste-baiano/ 

Chapada dos Veadeiros — TvBrasiltur.com | Turismo no Brasil Importante para o ecoturismo por estar entre as APAs das Nascentes do Rio Vermelho, ao sul, e da Serra Geral, ao norte, onde se 

situa o Parque Estadual de ... www.tvbrasiltur.com/centro-oeste/.../chapadadosveadeiros 

101 SUGESTÃO DE INVENTÁRIO E SIG TURÍSTICOS PARA O MUNICÍPIO DE ... comparada às demais áreas da APA Nascentes do. Rio Vermelho, graças a uma série de..... Mambaí-GO 

e Mapeamento da APA das Nascentes do Rio Vermelho para ... www.sbe.com.br/ptpc/ptpc_v2_n2_101-112.pdf  

 

CI-Brasil: Cerrado: : Unidades de Conservação Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Vermelho ... As APA estaduais são APAE da Serra Geral de Goiás, no entorno do Parque Estadual 

de Terra Ronca, ... www.conservation.org.br/onde/cerrado/index.php?id=201 

 

32) APA DA SERRA DA IBIAPABA (Decreto de 26 de Novembro de 1996 ) 

http://www.etur.com.br/conteudocompleto.asp?idconteudo=12616
http://www.etur.com.br/conteudocompleto.asp?idconteudo=12616
http://www.etur.com.br/conteudocompleto.asp?...12616
http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/zoociencias/article/view/165/153
http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/zoociencias/article/view/.../153
http://www.anda.jor.br/2009/11/05/apreendidas-250-emas-vitimas-de-maus-tratos-no-oeste-baiano/
http://www.tvbrasiltur.com/centro-oeste/goias/atracoes-turisticas/chapadadosveadeiros
http://www.sbe.com.br/ptpc/ptpc_v2_n2_101-112.pdf
http://www.conservation.org.br/onde/cerrado/index.php?id=201
http://www.conservation.org.br/onde/cerrado/index.php?id=201


 
 

situada na biorregião do complexo da Serra Grande, localizada nos Municípios de Buriti dos Lopes, Bom Princípio, Cocal, Piracuruca, Piripiri, Brasileira, Pedro II, Lagoa do S. Francisco, 

Conceição e Domingos Mourão, no Estado do Piauí; Chaval, Granja, Moraújo, Tianguá e Viçosa do Ceará, no Estado do Ceará, e nas águas jurisdicionais, com o objetivo de [padrão]: 

 

[...e] VII - preservar as culturas e as tradições locais. 

 

Parágrafo único. Os objetivos estabelecidos neste artigo visam garantir a conservação dos remanescentes de Cerrado e Caatinga arbórea no entorno do Parque Nacional de Sete Cidades e, ainda, 

das Florestas Estacional, Ombrófila Aberta e de Transição, nas serras dos Tucuns, Ubatuba, Flores, Timbaúba, Juá, Algodões, São Joaquim, Gado Brabo, Gameleira, São Vicente, Umari, 

Capivara, Furnas, do Quinto, Matões, Gado Velhaco, Cafundó, Canto Inferno, Frecheira, Boqueirão, Imburana, Branca e Alto Bonito. 

 

Art. 3º Ficam excluídas, da descrição constante do artigo anterior, as áreas urbanas definidas em lei. 

 

[exclusões; uso especial, parques] 

Art. 5º Na implantação e gestão da APA Serra da Ibiapaba serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas [PADRÃO]: 

 

Art. 6° Ficam proibidas ou restringidas na APA Serra da Ibiapaba, entre outras, as seguintes atividades [PADRÃO]: 

 

[...e]  VI - despejo nos açudes Caldeirão e Piracuruca e nos cursos d´água abrangidos pela APA, de quaisquer efluentes, resíduos ou detritos; 

 

VII - retirada de areia e material rochoso dos terrenos que compõem as encostas das bacias e dos rios Caldeirão, Matos e Piracuruca, que implique alterações das condições ecológicas locais. 

 

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=862941: Fogo destrói APA na  Ibiapaba Na  BR-222, a fumaça, provocada pelo incêndio na Serra da Ibiapaba, compromete  o tráfego de 

veículos. Ainda não se sabe as causas do foco de fogo que ainda queima na  região 6/10/2010 Neste período do ano, qualquer faísca de fogo é suficiente para causar incêndio como o que queima 

na Ibiapaba. Sobral. A Área de Proteção Ambiental, em floresta  na Serra da Ipiabapa, está sendo destruída por um incêndio.  [...] A equipe de brigadistas de Frecheirinha é formada por 14 

homens que foram contratados  pelo Parque Nacional de Ubajara para atuar no combate a eventuais incêndios na floresta. O gestor do parque informou que os brigadistas estão espalhados em 

pontos estratégicos  da reserva desde os primeiros focos. [...] A Serra da Ibiapaba é uma área de grande fluxo de veículos, principalmente de caminhões, devido à BR-222, que corta a serra, 

ligando o Ceará ao Estado do Piauí.http://tabajara.am.br/main/content/view/1559/165/: Caminhão da SOS Mata atlântica chega a  Ibiapaba  [6/10/2010] 

   

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=862941
http://tabajara.am.br/main/content/view/1559/165/


 
 

http://tianguaesperto.yolasite.com/reportagens/devasta-o-da-ibiapaba-come-ou-na-d-cada-de-60-:Posted by Tianguá Esperto on Wednesday, January 6, 

2010  

 

A partir da década de 60, a mata foi intensamente devastada tendo como um dos principais vilões a substituição do café de sombra do Oceano Atlântico, estendendo-se na direção Sul até 

encontrar os contrafortes da Serra Negra, no Piauí, e Joaninha no Ceará. Depois, o café entrou em declínio, prevalecendo a cana-de-açúcar e hortifrutigranjeiros, não havendo recuperação das 

áreas atingidas. Hoje restam apenas alguns remanescentes de mata úmida, mata atlântica, 'ilhas' fragmentadas em todo o cinturão verde. Em novembro de 1996, através de decreto federal, foi 

criada a Área de Proteção Ambiental (APA) da Ibiapaba, com o objetivo de proteger os ecossistemas de mata atlântica, caatinga e cerrado, beneficiando seis municípios do Ceará e vinte do 

Piauí.Apesar do decreto, a APA da Ibiapaba contempla apenas dois municípios da região - Viçosa do Ceará (100%) e Tianguá (60%). O fato é atribuído a um "lobby" político e econômico, 

liderado por empresas multinacionais que comercializam agrotóxicos que sentiram a ameaça de perda do mercado, ficando de fora os municípios de São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do 

Norte, Croatá, Ubajara e Ibiapina. "Nessa área de proteção o uso de agrotóxicos tem que ser racional, através de receituário agronômico. A partir deste ano, serão feitas campanhas de 

conscientização dos proprietários rurais e a autuação dos infratores", garante o gerente da APA Sebastião Soares. [...]  

Os problemas da APA e do Parque são os mesmos de toda a região da Ibiapaba: uso abusivo de agrotóxicos, queimadas, uso inadequado do solo, falta de um destino adequado do lixo, caça e 

comércio ilegal de animais silvestres, falta de conscientização ambiental e o mal gerenciamento dos recursos hídricos. O gerente da APA, Sebastião Soares, destaca que muitas nascentes e rios 

estão desaparecendo, em função do desmatamento das matas ciliares; e muitos rios que eram perenes, hoje são temporários.  

http://tianguaesperto.yolasite.com/reportagens/devasta-o-da-ibiapaba-come-ou-na-d-cada-de-60-


 
 

[...]  Órgãos não dispõem de pessoal para fiscalização. A APA da Ibiapaba compreende uma área de 1milhão 592 mil hectares, com abrangência nos municípios de Tianguá, Viçosa do Ceará, 

Uruoca, Moraújo, Granja e Chaval, além de outras 20 cidades, no Piauí.  

A fiscalização no Piauí tem como base o pessoal do Parque de Sete Cidades. No Ceará é feita com apoio do Parque Nacional de Ubajara, que, por sua vez, dispõe somente de um agente de 

defesa florestal. O gerente do Parque Nacional de Ubajara, Emanuel Barreto, enfatiza que o Ibama está destinando quatro fiscais para a APA e mais quatro para o Parque, o que vai melhorar a 

eficiência deste tipo de trabalho. 

 

"Em função do reduzido número de funcionários, a fiscalização é feita através das denúncias que chegam freqüentemente ao Ibama. A meta é atender a todos que nos procuram, mas nem sempre 

é possível. Há um plano da Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania do Ceará, de implantar um pelotão da Companhia de Polícia Ambiental (CPMA) na região", destaca. Emanuel 

Barreto acrescenta que as gerências da APA e do Parque iniciaram em 2000 a implantação de um projeto de educação ambiental na rede municipal de ensino, em parceria com as Prefeituras, 

capacitando diretores e professores, como forma de conseguir uma maior adesão da comunidade na preservação do meio ambiente. Com isso, já foram atendidos Viçosa do Ceará, Ibiapina, 

Ubajara e Tianguá. O gerente da APA, Sebastião Soares, coloca, por sua vez, que também está sendo feito a articulação com os municípios para a implantação de Conselhos Municipais de 

Defesa do Meio Ambiente. Proprietários rurais com áreas ainda bem conservadas, estão sendo incentivados a criar Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), sendo que a Cachoeira 

da Floresta, de propriedade do Hotel Serra Grande, deverá ser a primeira RPPN da Ibiapaba. A Funeci também trabalha na área de preservação, propondo a criação de Parques Municipais.  

Região tem potencial para a agricultura  Em função do clima, que não apresenta os parâmetros típicos do semi-árido, e da ocorrência de solos de boa aptidão agrícola, a Ibiapaba constitui-se 

numa zona de grande potencialidade econômica do estado do Ceará. O movimento de hortigranjeiros, em 2000, no Mercado do Produtor - Mepro, localizado em Tianguá, somou 43.109,6 

toneladas, apresentando um substancial crescimento em relação a 1999, com uma receita total de R$ 215.634,65.  

 

As principais culturas comercializadas foram o tomate e o maracujá, com destaque para os municípios de Tianguá e Ubajara. A região vem sendo procurada, no momento, para a introdução de 

culturas nobres, destacando-se o plantio de rosas em Inhuçu, São Benedito,através de uma empresa gaúcha. Holandeses e japoneses mostram-se igualmente interessados nesta atividade 

econômica.  

A experiência de Inhuçu é um projeto piloto para produção em escala comercial para o Brasil e o mercado exterior.  

A expectativa, segundo informações da Secretaria de Agricultura Irrigada, que apoia o projeto, é de que sejam produzidas 200 rosas por metro quadrado. A produtividade é bem superior a 

alcançada pelos colombianos (90 rosas/m²) e até a do maior produtor nacional (150 rosas/m²). 

O plantio inicial é de 1,2 hectares, mas o projeto total contempla uma área de 20 hectares. Outros investimentos estão sendo implementados na região, com destaque para Guaraciaba do Norte, 

com a agricultura orgânica, o cultivo de hortaliças sem o uso de agrotóxicos; o café ecológico; e a instalação de fábrica de uma empresa americana, em Tianguá, para beneficiamento da acerola.  

Em meio a este quadro de mudanças, vale destacar a resistência dos engenhos na produção de cachaça e de rapadura em 'tijolo', como a que é produzida em Ibiapina, no sítio São José dos 

Caboclos, onde 'seu' Chico Cesário produz quinze cargas por dia, cada uma com trinta quilos ao preço de R$ 20,00. Ele reclama do lucro, que considera dos mais baixos, mas explica que tem 

vinte anos neste setor "e ninguém pode viver sem trabalhar".  

Mesmo com todos os atrativos naturais, o fluxo turístico na Ibiapaba não é considerado dos melhores. O empresário Antônio Valdir Araújo, Pousada Inhuçu, em São Benedito, destaca que a 

movimentação ocorre apenas nos meses de janeiro e julho, carnaval, semana santa e feriados prolongados, ficando hotéis e pousadas praticamente vazios nos demais meses.  "A rede hoteleira da 

Ibiapaba vive da alta estação. Os turistas reclamam das péssimas condições da BR 222, no acesso de Fortaleza para Tianguá", coloca Araújo, acrescentando que a Pousada tem uma atração a 

mais, que é a cerração, o frio nas noites de inverno, quando a temperatura chega 15 e 16   

30/8/2008 Para garantir melhor aproveitamento da reserva hídrica do planalto da Ibiapaba, Governo do Estado lança novo projeto Para isso, haverá licitação para realizar o projeto de construção 

dos açudes Lontras e Inhuçu, de porte médio. Os reservatórios barrarão o Rio Inhuçu, que corre sobre a Serra da Ibiapaba. Além disso, o estudo prevê a edificação de um canal/túnel para 

passagem de água e de uma pequena Central Hidrelétrica, prevista para o sopé da serra. Esses reservatórios serão fontes que vão garantir a transferência de água para o abastecimento e 

beneficiar, direta e indiretamente, uma população de cerca de 150 mil habitantes de cerca de 14 municípios, dentre eles Croatá, Ipueiras, Nova Russas, Ararendá, Poranga e Ipaporanga, 

localizados no sertão da zona norte, uma das regiões mais carentes de recursos hídricos do Estado do Ceará.  

O objetivo da obra é garantir um melhor aproveitamento das reservas hídricas que correm sobre o planalto da Ibiapaba, onde a média anual de chuvas é de 2 mil milímetros. No sertão, região 

mais vulnerável às secas situada no norte do Estado, a média histórica de pluviometria é pouco superior a 500 milímetros por ano. No momento, há o convênio entre o Governo do Estado e o 



 
 

Proágua Nacional — programa do Governo Federal com financiamento externo — destinado a assegurar os recursos financeiros para a elaboração do projeto na Ibiapaba. As fontes dos recursos 

financeiros para a construção da obra somente serão identificadas após a conclusão dos estudos.  

Enquanto o Projeto de Integração das Águas da Ibiapaba ao Sertão Norte beneficia, prioritariamente, o sertão da zona norte, o Eixo de Integração da Ibiapaba prevê a construção de outros nove 

açudes na região norte, além de canais, túneis e/ou adutoras e outra usina hidrelétrica. Mais ao sul, o projeto beneficia também o Sertão dos Inhamuns. Atualmente, segundo informações da 

Secretaria de Recursos Hídricos, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) está construindo o Açude Fronteiras, na região de Crateús. 

 

Cadastro de terras  

O ―Eixão da Ibiapaba‖, no futuro, virá a ser um dos braços do Cinturão de Águas, que prevê a integração de todas as bacias hidrográficas do Ceará para melhorar a distribuição de água no 

Estado. A construção segue a filosofia de ampliar e melhorar o abastecimento de água para as comunidades do Interior cearense, por meio da construção de barragens capazes de suportar um 

período mais prolongado de estiagem durante o ano.  Nesta etapa inicial do Projeto de Integração das Águas da Ibiapaba ao Sertão Norte, os trabalhos dizem respeito, também, ao levantamento 

cadastral das terras a serem atingidas pelas implantações das obras e do plano de reassentamento das populações que serão deslocadas para dar lugar às bacias hidráulicas das duas novas 

barragens paralelas e interligadas por um túnel, do canal/túnel e da hidrelétrica. Os referidos estudos deverão levar em consideração, sobretudo, a existência da Área de Proteção Ambiental 

(APA) da Ibiapaba, apresentando a extensão territorial da reserva ecológica; bem como, localizar as infra-estruturas existentes (linhas de transmissão, aquedutos e outras) e a necessidade de 

transferi-las de onde estão situadas atualmente.  

Na opinião do consultor de Recursos Hídricos e ex-secretário Nacional de Infra-estrutura Hídrica, Hypérides Macedo, a execução do projeto de integração para o abastecimento das cidades ―na 

cabeceira do Rio Acaraú‖ irá fazer com que o regime diferenciado de chuvas da Ibiapaba, em relação às outras regiões do Estado, e o potencial hídrico da região sejam melhor aproveitados.  
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