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RESUMO: O presente estudo faz uma breve revisão do que são unidades de 

conservação da natureza, aponta as principais características que diferenciam suas 

categorias de proteção, bem como os instrumentos legais pertinentes. Ademais, faz uma 

síntese da atual situação municipal e introduz caminhos para ampliação da proteção de 

áreas naturais através desse instrumento. 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

Não raro, projetos de iniciativa parlamentar para a criação de unidades de 

conservação da natureza no município tramitam na Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro. Configura-se, inclusive, tradição legislativa na cidade a proposição desse tipo 

de instrumento de proteção do ambiente. A legislação vigente estabelece caminhos e 

requisitos específicos para a obtenção desse efeito, dentre os quais a participação 

popular e os estudos técnicos para suportar a análise de viabilidade da unidade de 

conservação. Também consagra o Plano de Manejo como documento base para a gestão 

da unidade, a ser desenvolvido após o ato de criação. Nos próximos capítulos, o 

presente estudo aborda essas questões e ainda mostra um panorama das unidades de 

conservação ocorrentes no município, considerando aspectos como áreas e quantidades 

totais por grupo e Área de Planejamento, quantidades de unidades criadas antes e após o 

marco legal e iniciativas de criação. Trata ainda da evolução das perdas de áreas 

naturais e, de maneira simplificada e adjacente, do potencial de ampliação de áreas 

protegidas no município. 

 

II – O SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA 

 

A Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que “Regulamenta o art. 225, § 

1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências”, conceitua unidade de 

conservação como: 

“espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção” (art. 2º, I). 

A supracitada lei define que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) é composto de unidades de conservação (UCs) federais, estaduais e municipais 

– de acordo com o ente que a criou –, separando ainda esses fragmentos de território em 

dois grupos: “unidades de proteção integral” e “unidades de uso sustentável”. 



Os dois grupos de UC se diferenciam basicamente por seu objetivo primeiro. 

Conforme o art. 7º da Lei do SNUC, as UCs de Proteção Integral têm como objetivo 

básico “preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais”. Já as UCs de Uso Sustentável têm como objetivo básico “compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais”, 

ou seja, os recursos podem ser usados de maneira direta, desde que sustentável. Por uso 

indireto, a lei o define, em seu art. 2º, como sendo “aquele que não envolve consumo, 

coleta, dano ou destruição dos recursos naturais”. Já o uso direto será “aquele que 

envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais”. 

São cinco as categorias de UC pertencentes ao grupo de Proteção Integral: 

I – Estação Ecológica; 

II – Reserva Biológica; 

III – Parque Nacional; 

IV – Monumento Natural; 

V – Refúgio de Vida Silvestre. 

Quanto ao grupo de UCs de Uso Sustentável, são sete as categorias possíveis: 

I – Área de Proteção Ambiental; 

II – Área de Relevante Interesse Ecológico; 

III – Floresta Nacional; 

IV – Reserva Extrativista; 

V – Reserva de Fauna; 

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; 

VII – Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Cada categoria de UC tem um conjunto de restrições, permissões e 

características, conforme estabelecido na Lei do SNUC e sistematizado de maneira 

simplificada na Tabela 1. 

 



Tabela 1. Categorias e Características das Unidades de Conservação da Natureza à Luz da Lei Federal nº 9.985/2000. 

Grupo
Categoria de

Unidade de Conservação
Objetivo Principal Extensão

Zona de 

amortecimento

Posse e domínio de 

terras
Desapropriações Ocupação Humana

Pesquisa 

científica

Visitação para estudo e 

interpretação

Exploração de recursos 

florestais ou outros recursos 

naturais

Estação Ecológica Preservação e pesquisa Não definida Obrigatória Públicos Sim Nenhuma Incentivada Permitida Proibida

Reserva Biológica
Preservação integral da biota e demais atributos 

naturais existentes
Não definida Obrigatória Públicos Sim Nenhuma Permitida Permitida Proibida

Parque Nacional
Preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica
Não definida Obrigatória Públicos Sim Nenhuma Permitida Permitida Proibida

Monumento Natural
Preservação de sítios naturais raros, singulares ou 

de grande beleza cênica
Não definida Obrigatória Públicos ou privados

Apenas se o uso privado 

não for compatível com o 

propósito da UC

Baixa ou nenhuma Permitida Permitida Permitida, com restrições

Refúgio de Vida Silvestre

Proteção de ambientes naturais onde se 

asseguram condições para a existência ou 

reprodução de espécies ou comunidades da flora 

local e da fauna residente ou migratória

Não definida Obrigatória Públicos ou privados

Apenas se o uso privado 

não for compatível com o 

propósito da UC

Baixa ou nenhuma Permitida Permitida Permitida, com restrições

Área de Proteção Ambiental

Proteção da diversidade biológica, disciplinamento 

do processo de ocupação e garantia da 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais

Geralmente 

extensa
Não necessária Públicos ou privados

Apenas se o uso privado 

não for compatível com o 

propósito da UC

Baixa, média ou alta Permitida Permitida Permitida, com restrições

Área de Relevante Interesse 

Ecológico

Manter os ecossistemas naturais de importância 

regional ou local e regular o uso admissível dessas 

áreas

Geralmente 

pequena
Obrigatória Públicos ou privados

Apenas se o uso privado 

não for compatível com o 

propósito da UC

Baixa ou nenhuma Permitida Não definida

Permitida apenas se 

compatível com os objetivos 

de conservação

Floresta Nacional
Uso múltiplo sustentável dos recursos florestais 

nativos e pesquisa científica
Não definida Obrigatória

Públicos, com contrato 

de concessão de direito 

real de uso para as 

comunidades 

tradicionais

Sim
Apenas populações 

tradicionais
Incentivada Permitida

Permitida, conforme o plano 

de manejo

Reserva Extrativista

Proteção dos meios de vida e da cultura das 

populações tradicionais e garantia do uso 

sustentável dos recursos

Não definida Obrigatória

Públicos, com contrato 

de concessão de direito 

real de uso para as 

comunidades 

tradicionais

Sim
Apenas populações 

tradicionais
Incentivada Permitida

Permitida, exceto mineração e 

caça

Reserva de Fauna
Pesquisas técnico-científicas sobre manejo 

econômico sustentável de recursos faunísticos
Não definida Obrigatória Públicos Sim Nenhuma Incentivada Permitida

Permitida apenas para 

produtos e subprodutos da 

pesquisa, conforme leis sobre 

fauna e regulamentos

Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável

Preservação da natureza, garantia das condições e 

dos meios necessários para reprodução e melhoria 

dos modos e da qualidade de vida das populações 

tradicionais residentes, bem como valorização, 

conservação e aperfeiçoamento do conhecimento 

e das técnicas de manejo do ambiente 

desenvolvidos por estas populações

Não definida Obrigatória

Domínio público, com 

contrato de concessão 

de direito real de uso 

para as comunidades 

tradicionais, adimitindo 

também áreas 

particulares

Apenas se o uso privado 

não for compatível com o 

propósito da UC

Apenas populações 

tradicionais
Incentivada Incentivada

Permitida em regime de 

manejo sustentável, incluindo 

substituição de cobertura 

vegetal por espécies 

cultiváveis, sob condições 

específicas

Reserva Particular do Patrimônio 

Natural
Conservação da diversidade biológica Não definida Não necessária Privada Não Baixa ou nenhuma Permitida Permitida Proibida

Proteção Integral

Uso Sustentável

 
Adaptado de ISA, 2016.



Para todas as categorias de UC, é obrigatório o desenvolvimento de um Plano de 

Manejo, assim definido pela Lei do SNUC: 

“documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos 

gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu 

zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo 

dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 

necessárias à gestão da unidade” (art. 2º, XVII). 

O art. 49 da Lei do SNUC determina que a área de uma UC de Proteção Integral 

é considerada zona rural, para efeitos legais. O mesmo ocorre com a zona de 

amortecimento dessas unidades, que não poderá ser convertida posteriormente em zona 

urbana. Conforme art. 2º da mesma lei, zona de amortecimento é definida como: 

“o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades 

humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o 

propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” (inciso 

XVIII). 

Do artigo 25 da Lei do SNUC se depreende que os limites da zona de 

amortecimento e dos corredores ecológicos, juntamente com as normas de ocupação e 

de uso dos recursos naturais dessas áreas, podem ser definidos no ato de criação da UC 

ou a posteriori, quando da elaboração do Plano de Manejo pelo órgão administrador.  

Conforme o Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta 

artigos da Lei do SNUC, todo ato de criação de unidade de conservação da natureza 

deve indicar: 

“I – a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a 

área da unidade e o órgão responsável por sua administração; 

II – a população tradicional beneficiária, no caso das Reservas 

Extrativistas e das Reservas de Desenvolvimento Sustentável; 

III – a população tradicional residente, quando couber, no caso das 

Florestas Nacionais, Florestas Estaduais ou Florestas Municipais; e 

IV – as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional 

envolvidas” (art. 2º). 

O Decreto Federal nº 4.340/2002 ainda estabelece o rito base para a proposição 

de novas unidades, qual seja: 

“Art. 4
o
  Compete ao órgão executor proponente de nova unidade de 

conservação elaborar os estudos técnicos preliminares e realizar, 

quando for o caso, a consulta pública e os demais procedimentos 

administrativos necessários à criação da unidade. 

Art. 5º  A consulta pública para a criação de unidade de conservação 

tem a finalidade de subsidiar a definição da localização, da dimensão e 

dos limites mais adequados para a unidade. 

§ 1º  A consulta consiste em reuniões públicas ou, a critério do órgão 

ambiental competente, outras formas de oitiva da população local e de 

outras partes interessadas. 

§ 2º  No processo de consulta pública, o órgão executor competente 

deve indicar, de modo claro e em linguagem acessível, as implicações 



para a população residente no interior e no entorno da unidade 

proposta”. 

 De acordo com o exposto acima (inclusive na Tabela 1) e com o artigo 22 do 

decreto federal supracitado, a consulta pública é pré-requisito para a criação de uma UC 

na maioria das categorias possíveis, devendo, em qualquer caso, ser acompanhada de 

estudos técnicos que fundamentem a proposição. Configura-se, portanto, iniciativa com 

participação popular formal. Esse aspecto contribui para que a UC cumpra seus 

objetivos básicos de proteção. Esta indicação é consagrada como princípio fundamental 

do SNUC, conforme a Lei do SNUC: 

“Art. 5º O SNUC será regido por diretrizes que: 

III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação”. 

 

III – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS NO RIO DE JANEIRO 

 

Conforme anteriormente colocado, uma UC municipal, para fins deste estudo, é 

aquela criada no âmbito do município, seja por ato do Executivo, seja do Legislativo. A 

criação das primeiras UCs municipais do Rio de Janeiro remonta aos meados da década 

de 1970, antes, portanto, da Lei do SNUC. Atualmente, a cidade possui cerca de 30% 

do seu território protegido como UC, consideradas unidades criadas e administradas 

pelos três entes federados (União, Estado e Município) (SMAC, 2016). Além das 

municipais, demarcam o solo carioca as seguintes UCs federais e estaduais: 

 Parque Nacional da Tijuca; 

 Parque Estadual da Pedra Branca; 

 Parque Estadual do Grajaú; 

 Parque Estadual da Chacrinha; 

 Reserva Biológica Estadual de Guaratiba; 

 APA do Gericinó-Mendanha (Estadual); e 

 APA de Sepetiba II (Estadual). 

Embora o Parque Nacional da Tijuca seja uma UC federal, o município participa 

de sua gestão de maneira compartilhada. Outras duas UCs estaduais – o Parque Estadual 

da Chacrinha e o Parque Estadual do Grajaú – são ainda co-administradas pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) e pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro (SMAC, 2016). 

Em 2011, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) editou a Portaria nº 245/2011, 

que reconheceu o Mosaico Carioca de Unidades de Conservação da Natureza, 

abrangendo duas UCs geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), quatro UCs geridas pelo Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA) e outras 17 geridas pela SMAC. O propósito do mosaico é “compatibilizar, 

integrar e otimizar as atividades desenvolvidas em cada UC” (SMAC, 2016). 



De acordo com a SMAC, até dezembro de 2014, estavam sob a tutela do órgão 

ambiental municipal 20 UCs de Proteção Integral (duas estaduais) e 33 UCs de Uso 

Sustentável. Excluída a área da Reserva Biológica do Pau da Fome e Camorim – visto 

que sua lei de criação não delimita a unidade –, 3.277 hectares estão sob proteção 

integral, dois quais 55 hectares são de UCs estaduais. Outros 27.751 hectares perfazem 

o total sob uso sustentável. A SMAC não divulga as áreas destinadas a zonas de 

amortecimento, obrigatórias em 10 das 12 categorias de UCs. 

Note-se que o município inova em relação às categorias previstas na Lei do 

SNUC, com a adoção da categoria “Área de Proteção Ambiental e Recuperação 

Urbana”, com quatro UCs, perfazendo uma área total de 7.336 hectares. Essa inovação 

está alinhada com a referida lei, que reconhece a hipótese de outras categorias de UCs 

estaduais e municipais integrarem o SNUC: 

“Podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do Conama, 

unidades de conservação estaduais e municipais que, concebidas para 

atender a peculiaridades regionais ou locais, possuam objetivos de 

manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma 

categoria prevista nesta Lei e cujas características permitam, em 

relação a estas, uma clara distinção” (Lei Federal nº 9.985/2000, art. 

6º, Parágrafo Único). 

A maior cobertura em área de UCs de Uso Sustentável (89,5%) em comparação 

com as de Proteção Integral (11,5%) no território carioca – incluídas as duas UCs 

estaduais tuteladas pela SMAC – é provavelmente um reflexo da maior incidência de 

áreas urbanas do que de áreas rurais. A lista de UCs municipais e estaduais sob a tutela 

da SMAC encontra-se no Anexo a este estudo, conforme divulgada no sítio eletrônico 

da Prefeitura do Rio. 

A Figura 1 apresenta um gráfico com as áreas totais absolutas e relativas de UCs 

municipais por Área de Planejamento
1
 (AP). Note-se que mais da metade da área total 

de UCs localiza-se na AP 5 (56%), na porção mais a oeste do município, um provável 

reflexo da menor densidade demográfica na região – embora seja composta por bairros 

muito populosos, como Santa Cruz e Campo Grande –, mas com diversos atributos 

ambientais ainda bem preservados.  

                                                           
1 Para melhor visualização territorial de cada AP, um mapa esquemático compõe um dos anexos a este estudo. 



 
Figura 1. Áreas absolutas dedicadas a UCs municipais por AP na Cidade do Rio de Janeiro e suas participações 

relativas na área total. 

Note-se, ainda, que, na Figura 1 e nas próximas que seguem neste capítulo, não 

está contabilizada a área da Reserva Biológica do Pau da Fome e Camorim – que não 

tem seus limites definidos –, mas sim sua ocorrência, para os gráficos que consideram, 

em separado, as quantidades absolutas e relativas não vinculadas a áreas. Também se 

optou pela não contabilização das áreas e das quantidades absolutas e relativas das UCs 

estaduais (Parque Estadual da Chacrinha e Parque Estadual do Grajaú) e do Parque 

Nacional da Tijuca, três unidades de cujas gestões o município participa 

compartilhadamente. 

Quando a análise se dá sobre a quantidade de UCs de Proteção Integral por área 

de planejamento (Figura 2), o protagonismo passa para a AP 4 (44%), seguida de perto 

pela AP 2 (39%), localizada essencialmente na Zona Sul da cidade, onde as UCs são de 

pequena área (374 hectares no total). Veja que este tipo de UC não é ocorrente na AP 3, 

que contempla boa parte da Zona Norte do município. É provável que o processo de 

ocupação dessa área tenha sido decisivo para a baixa ocorrência de áreas candidatas. 

 
Figura 2. Totais absolutos e relativos de UCs municipais de Proteção Integral por AP na cidade do Rio de Janeiro. 



Com relação às UCs de Uso Sustentável, observa-se uma maior ocorrência nas 

APs 2 e 4, inclusive com UCs compartilhadas pelas duas APs (Figura 3). Excluindo-se a 

APARU do Alto da Boa Vista, as categorias de UC deste grupo apresentam pequena 

área média na AP 2 (apenas 122 hectares), possível reflexo do intensa ocupação na 

região. Já na AP 4, essa área média é algo maior (297 hectares, incluídas todas as 

unidades), com uma distribuição mais heterogênea de valores de área. Destaca-se o fato 

de que UCs desse grupo são ocorrentes em todas as APs do município. 

 
Figura 3. Totais absolutos e relativos de UCs municipais de Uso Sustentável por AP na Cidade do Rio de Janeiro. 

A Figura 4 e a Figura 5 apresentam um recorte temporal quanto à criação de 

UCs no Município do Rio de Janeiro. O marco legal desse recorte é a Lei do SNUC, que 

vigora desde 2000. A partir da lei – e do Decreto Federal nº 4.340/2002, que 

regulamenta vários de seus dispositivos –, o Estado inaugura uma nova fase na proteção 

de seus recursos ambientais. Considerando-se o município do Rio, os totais das duas 

categorias de UCs criadas antes da Lei do SNUC ainda é maior do que o das criadas 

após a lei, em especial as de uso sustentável. Contudo, há que se analisar o período em 

que isso ocorre. A primeira UC de Proteção Integral do Município (Parque Natural 

Municipal Darke de Mattos) foi criada em 1975, ou seja, 25 anos antes da lei. Nos 

últimos 16 anos, foram criadas apenas 2 UCs desse grupo a menos (8 contra 10). No 

caso das UCs de Uso Sustentável, há um claro desequilíbrio. A primeira unidade deste 

tipo (Área de Proteção Ambiental de Santa Teresa) foi criada em 1984, portanto, 16 

anos antes da lei. Nesse período, foram criadas 24 UCs. Em igual espaço de tempo 

(após a lei), apenas outras 9 UCs foram criadas, evidenciando um viés de queda no 

ritmo de criação. 

 



 
Figura 4. Totais absolutos e relativos de UCs municipais de Proteção Integral criadas na Cidade do Rio de Janeiro 

antes e após a Lei do SNUC. 

 
Figura 5. Totais absolutos e relativos de UCs municipais de Uso Sustentável criadas na Cidade do Rio de Janeiro 

antes e após a Lei do SNUC. 

Outra interessante análise pode ser feita sobre a iniciativa de criação de UCs 

municipais na Cidade do Rio de Janeiro. A Figura 6 e a Figura 7 evidenciam que o 

Poder Executivo é o grande propulsor da criação de UCs de Proteção Integral, enquanto 

o Legislativo domina, por pequena margem, as iniciativas de criação das UCs de Uso 

Sustentável. 

No que se refere às iniciativas do Legislativo, das UCs de Proteção Integral, 

todas são anteriores à Lei do SNUC. Já em relação às de Uso Sustentável, 14 das 18 



criadas são anteriores à mesma lei. Considerando apenas a atual legistatura (2013-

2016), outras quatro iniciativas de criação de UCs estão em tramitação na Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro, todas de Uso Sustentável (duas APAs e duas APARUs). 

 
Figura 6. Totais absolutos e relativos de UCs municipais de Proteção Integral na Cidade do Rio de Janeiro por 

iniciativa de criação. 

 
Figura 7. Totais absolutos e relativos de UCs municipais de Uso Sustentável na Cidade do Rio de Janeiro por 

iniciativa de criação.  

A última análise de dados neste capítulo está reservada à distribuição total em 

área das UCs municipais na Cidade do Rio de Janeiro, considerados ambos os grupos de 

proteção (Figura 8). Observe-se que das 12 possibilidades de UCs listadas na Lei do 

SNUC, mais a categoria APARU – uma inovação do Rio –, apenas cinco tipos são 

ocorrentes em território carioca. Desses, destaque especial tem a categoria APA, com 

66% de toda a área protegida como UC no municício. A APARU já figura na segunda 



posição, com 24%. Como colocado anteriormente, a Reserva Biológica do Pau da Fome 

e Camorim, UC de Proteção Integral, não foi considerada nesta contagem em função de 

ainda não ter seu contorno delimitado. 

 
Figura 8. Distribuição de áreas de UCs municipais na Cidade do Rio de Janeiro por categoria.  

 

IV – A CONTRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO NA CRIAÇÃO DE UNIDADES 

DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Historicamente, o legislador carioca vem propondo a criação de UCs no 

município. No Capítulo III, demonstrou-se que, das 51 UCs municipais – já 

contabilizada a Reserva Biológica do Pau da Fome e Camorim –, 20 (39%) foram 

criadas por iniciativa parlamentar. A participação do legislativo nessa prática configura, 

portanto, uma tradição no Município do Rio. 

Conforme a Lei do SNUC e seu regulamento (Decreto Federal nº 4.340/2002), 

cabe ao Poder Público o ato de criação de uma UC que pretenda integrar o SNUC. Em 

si, ambos os diplomas não extirpam do legislativo o direito de assim proceder, desde 

que cumpra os seguintes requisitos: 

 Realização prévia de estudos técnicos; 

 Realização prévia de consulta pública, exceto para a criação de Estação 

Ecológica ou Reserva Biológica; 

 Definição da denominação, da categoria de manejo, dos objetivos, dos 

limites (contorno), da área e do órgão responsável por sua administração; 

 Indicação da população tradicional beneficiária, quando for o caso, e da 

população tradicional residente; 

 Indicação das atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional 

envolvidas. 



 

Tanto os estudos técnicos preliminares quanto a consulta pública têm o objetivo 

de subsidiar as decisões sobre a localização, as dimensões e os limites mais adequados 

para a UC a ser criada. São, portanto, peças fundamentais no processo de criação. 

No caso do Município do Rio, duas leis municipais normatizam a criação de 

UCs. A primeira é a Lei Complementar nº 111/2011 (Plano Diretor), que replica, em 

parte, os dispositivos da Lei do SNUC e estabelece critérios adicionais, como aquele 

que define ser exclusividade do Poder Executivo editar ato de criação de UC municipal 

(art. 112), a despeito da tradição legislativa nesse sentido. Tanto ao Poder Legislativo 

quanto à sociedade civil caberiam apenas a indicação de áreas públicas ou privadas com 

características ambientais e paisagísticas adequadas à preservação como UC. 

A segunda é a Lei nº 524/1984, que estabelece critérios para inclusão de mapas 

como anexos da legislação de zoneamento do município. Para o contexto deste estudo 

técnico, o que tem de essencial nesta lei é a necessidade de identificação clara da área 

demarcada, tanto em relação a seus contornos quanto a seus elementos essenciais, como 

centros de bairros, projetos especiais de urbanização, regiões administrativas, acidentes 

geográficos e equipamentos urbanos. Ora, atendo-se apenas à questão da delimitação da 

área, a lei se comunica com a obrigatoriedade de estudos e consultas públicas citados na 

Lei do SNUC e no Plano Diretor, pois são esses instrumentos que subsidiam essa 

definição. 

Uma última questão a ser colocada é o estabelecimento do Plano de Manejo 

(abordado no Capítulo II) como instrumento de gestão de uma UC, conforme Lei do 

SNUC. Antes da lei, era comum que as proposições de criação dessas unidades na 

Cidade do Rio determinassem a elaboração do Plano Diretor da UC – como se pode 

verificar em diversas leis que as criam –, terminologia não mais adequada, considerando 

os arts. 2º, XVII, e 27, da Lei do SNUC, e o seu decreto regulamentador (diversos 

dispositivos), além do próprio Plano Diretor do Município (art. 161, VII). Desde então, 

a terminologia Plano de Manejo é a mais adequada. 

 

V – ANTROPIZAÇÃO DE ÁREAS NATURAIS NO MUNICÍPIO DO RIO 

 

Conhecer o processo de conversão de áreas naturais em áreas urbanas ou 

degradadas – conhecido como antropização – e as suas taxas anuais é fundamental para 

enfrentar o problema da perda de qualidade ambiental no Município do Rio de Janeiro 

através do estabelecimento de políticas públicas conservacionistas. A criação de UCs 

configura-se uma estratégia muito eficaz para a preservação dos remanescentes locais, 

sobretudo de Floresta Atlântica, manguezais e vegetação de restinga. 

A Figura 9 apresenta um gráfico evolutivo das áreas antrópicas nas Áreas de 

Planejamento (APs) do Município do Rio entre os anos de 1984 e 2001. Foram 

consideradas como áreas não naturais as áreas de Solo Exposto e Mineração, Cultura e 



Pastagem, Campo Antrópico, Vegetação em Parques Urbanos, Área Urbana e Área 

Urbana não Consolidada. Percebe-se claramente um viés de alta no montante dessas 

áreas ao longo do período considerado, com maiores contribuições das APs 4 e 5, mais 

a oeste do município. A soma das áreas antrópicas de cada AP perfaz o total de áreas 

antrópicas cariocas. 

 

Figura 9. Evolução das áreas antrópicas nas Áreas de Planejamento do Município do Rio de Janeiro entre 1984 e 

2001. Fonte: PCRJ, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Disponível em: 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/protocolo/Indicadores_capitulos/. 

A Figura 10 amplia a visão sobre essa conversão de áreas naturais em áreas 

antrópicas no Município do Rio de Janeiro, apresentando as áreas totais por AP e suas 

frações modificadas a cada cinco anos, confirmando o viés de alta anteriormente citado. 

Destaque especial para as APs 4 e 5, cujos ritmos de antropização são 

significativamente maiores do que nas demais APs. 

 

Figura 10. Evolução dos percentuais de áreas antrópicas por Área de Planejamento do Município do Rio de Janeiro 

entre 1984 e 2001. Fonte: PCRJ, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Disponível em: 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/protocolo/Indicadores_capitulos/. 

No curto período de 18 anos tratado nas Figuras 9 e 10, as áreas naturais 

sofreram uma redução total de 14,9%, com perda de 6.357 hectares, dos quais 92% são 

oriundos das APs 4 e 5 (2.657 e 3.257 hectares, respectivamente). 



Considerando a defasagem temporal dos últimos dados disponibilizados pela 

Prefeitura do Rio (ano de 2001) em relação à presente data, pode-se estimar que cerca 

25% do território carioca ainda esteja preservado de processos antrópicos, enquanto as 

áreas protegidas como UCs totalizam 30% da área do território municipal (dado de 

2016, SMAC), levando em conta as três esferas de governo. Com efeito, não há 

necessária justaposição total entre o remanescente preservado e as áreas de UC, 

principalmente porque 90% destas (as APAs e as APARUs) comportam ocupação 

urbana e outros tipos de processos antrópicos. Este fato torna ainda mais urgentes 

iniciativas de proteção integral da área remanescente, ainda que parte desta, as áreas de 

preservação permanente (manguezais, restingas, encostas, topos de morros, faixas 

marginais, entorno de nascentes e olhos d’água, etc.), já esteja protegida por lei federal 

(Código Florestal), não podendo ser suprimida. 

 

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Unidades de Conservação da Natureza são instrumentos fundamentais na 

preservação da qualidade do ambiente. Apesar de já cobrirem 30% do território carioca 

(consideradas as UCs federais, estaduais e municipais), apenas 5 das 13 categorias 

possíveis (incluindo a APARU) são ocorrentes no Rio, sendo que 90% do território 

protegido por UCs municipais está sob a forma de APA ou APARU, cuja função 

primeira é o ordenamento da ocupação. Há, portanto, margem para um novo olhar sobre 

esse importante instrumento, principalmente no que se refere à maior diversificação das 

categorias ocorrentes. 

A despeito disso, percebe-se uma aceleração no ritmo de criação de UCs de 

Proteção Integral nos últimos 16 anos (2 novas UCs a cada 4 anos após a Lei do 

SNUC), quando comparado com o ritmo dos 25 anos anteriores (2 a cada 5 anos). 

Contudo, merece olhar atento a AP 3, que abrange boa parte da Zona Norte, local em 

que não ocorre sequer uma UC de Proteção Integral. O processo de ocupação da AP 5 

também preocupa, pois pressiona importantes áreas remanescentes que orbitam o 

Maciço da Pedra Branca.  
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ANEXO 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO SOB TUTELA MUNICIPAL 

UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO

ATO LEGAL DE 

CRIAÇÃO
PLANO DE MANEJO AP

ÁREA 

APROXIMADA 

(ha)

1
Parque Natural Municipal Darke 

de Mattos

Decreto nº 394, de 

18/05/1975
------- 1 7,05

2
Parque Estadual da Chacrinha 

(**)

Decreto Estadual nº 2.853, 

de 22/05/1969

Possui, mas não há ato legal 

de aprovação
2 0,66

3 Parque Estadual do Grajaú(**)
Decreto Estadual nº 1.921, 

de 22/06/1978

Possui, mas não há ato legal 

de aprovação
2 54,73

4
Parque Natural Municipal da 

Catacumba

Decreto nº 1.967, de 

19/01/1979

Aprovado pela Resolução 

SMAC nº 452, de 

13/10/2008

2 26,50

5
Parque Natural Municipal do 

Penhasco Dois Irmãos

Decreto nº 11.850, de 

21/12/1992

Proc. 14/000.781/2013 para 

elaboração
2 39,38

6
Parque Natural Municipal José 

Guilherme Merquior

Decreto nº 19.143, de 

14/11/2.000
------- 2 8,29

7
Parque Natural Municipal Fonte 

da Saudade

Decreto nº 19.143, de 

14/11/2.000
------- 2 2,22

8
Parque Natural Municipal da 

Cidade

Decreto nº 29.538, de 

03/07/2008

Proc. 14/000.691/2014 para 

elaboração
2 46,78

9
Parque Natural Municipal 

Paisagem Carioca

Decreto nº 37.231, de 

05/06/2013

Aprovado pela Resolução 

SMAC nº 557, de 

04/06/2014

2 159,82

10
Parque Natural Municipal de 

Marapendi
Lei nº 61, de 03/07/1978

Proc. nº 14/000.862/2013 

para elaboração
4 158,84

11
Parque Natural Municipal Bosque 

da Barra

Decreto nº 4.105, de 

03/06/1983

Aprovado pela Resolução 

SMAC nº 559, de 

04/06/2014

4 53,16

12
Parque Natural Municipal Chico 

Mendes

Decreto nº 8.452, de 

08/05/1989

Aprovado pela Resolução 

SMAC nº 558, de 

04/06/2014

4 40,64

13
Parque Natural Municipal da 

Freguesia

Decreto nº 11.830, de 

11/12/1992
-------- 4 29,88

14
Parque Natural Municipal da 

Prainha

Decreto nº 17.426, de 

25/03/1999

Aprovado pela Resolução 

SMAC nº 560, de 

04/06/2014

4 126,30

15
Parque Natural Municipal de 

Grumari

Decreto nº 20.149, de 

02/07/2001

Aprovado pela Resolução 

SMAC nº 560, de 

04/06/2014

4 804,75

16
Parque Natural Municipal do 

Mendanha
Lei nº 1.958, de 05/04/1993

Aprovado pela Resolução 

SMAC nº 561, de 

04/06/2014

5 1.444,86

17
Parque Natural Municipal da 

Serra da Capoeira Grande

Decreto nº 21.208, de 

01/04/2002
------- 5 20,99

18
Parque Natural Municipal da 

Barra da Tijuca – Nelson Mandela

Decreto nº 34.443, de 

20/09/2011

Lei C. nº 133 de 30/12/2013

Proc. nº 14/000.862/2013 

(junto c/ PNM Marapendi)
4 162,95

19
Monumento Natural dos Morros 

do Pão de Açúcar e da Urca

Decreto nº 26.578, de 

01/06/2006

Aprovado pela Resolução 

SMAC nº 543, de 

03/10/2013

2 91,50

20
Reserva Biológica do Pau da 

Fome e Camorim
Lei nº 1540, de 15/01/1990 ------- 4 -----

3.277,46

 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL (*)

ÁREA TOTAL DE UCs DE PROTEÇÃO INTEGRAL (***)
 

(*) Listagem referente a dezembro de 2014. 

(**) Tutela compartilhada com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

(***) Excluindo a Reserva Biológica do Pau da Fome e Camorim, cuja Lei não apresenta delimitação. 



 

UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO

ATO LEGAL DE 

CRIAÇÃO
PLANO DE MANEJO AP

ÁREA 

APROXIMADA 

(ha)

1
Área de Proteção Ambiental de 

Santa Teresa
Lei nº 495, de 09/01/84

Decreto nº 5.050, de 

23/04/1985
1 515,72

2
Área de Proteção Ambiental de 

Sacopã

Decreto nº 6.231, de 

26/10/1986

Decreto nº 6.231, de 

26/10/1986
2 94,75

3
Área de Proteção Ambiental da 

Orla Marítima
Lei nº 1.272, de 06/071988 ------- 2 e 4 215,49

4

Área de Proteção Ambiental dos 

Morros do Leme e Urubu, Pedra 

do Anel, Praia do Anel e Ilha da 

Cotunduba

Decreto nº 9.779, de 

11/12/1990

Decreto nº 

14.008,de05/07/1995
2 122,20

5
Área de Proteção Ambiental de 

São José
Lei nº 1.769, de 01/10/1991 ------- 2 108,89

6
Área de Proteção Ambiental do 

Morro da Saudade
Lei nº 1.912, de 28/09/1992 ------- 2 55,01

7
Área de Proteção Ambiental do 

Morro dos Cabritos
Lei nº 1.912, de 28/09/1992 ------ 2 128,06

8

Área de Proteção Ambiental das 

Pontas de Copacabana, Arpoador 

e seus Entornos

Lei nº 2.087, de 04/01/1994 ------ 2 24,79

9

Área de Proteção Ambiental dos 

Morros da Babilônia e de São 

João

Decreto nº 14.874, de 

05/06/1996

Decreto nº 17.731, de 

12/07/1999
2 122,72

10
Área de Proteção do Morro da 

Viúva
Lei nº 2.611, de 12/12/1997 ------- 2 16,53

11
Área de Proteção Ambiental 

Paisagem Carioca

Decreto nº 37.486, de 

05/08/2013
Processo nº14/000.735/2009 2 204,00

12
Área de Proteção Ambiental da 

Fazendinha

Decreto nº 4.886, de 

14/12/1984

Decreto nº 5.460, de 

08/11/1985
3 13,24

13
Área de Proteção Ambiental do  

Várzea Country Clube

Decreto nº 9.952, de 

07/01/1991

Decreto nº 9.952, de 

07/01/1991
3 7,75

14
Área de Proteção Ambiental da 

Serra dos Pretos Forros

Decreto nº 19.145, de 

14/11/2000
------- 3 2.705, 89

15
Área de Proteção Ambiental de 

Grumari
Lei nº 944, de 30/12/1986

Decreto nº 11.849, de 

21/12/1992
4 1.000,02

16
Área de Proteção Ambiental da 

Prainha
Lei nº 1.534, de 11/01/1990

Decreto nº 11.849, de 

21/12/1992
4 157,08

17

Área de Proteção Ambiental do 

Parque Natural Municipal de 

Marapendi

Decreto nº 10.368, de 

15/08/1991

Decreto nº 11.990, de 

24/03/1993
4 916,54

18
Área de Proteção Ambiental do 

Bairro da Freguesia

Decreto nº 11.830, de 

11/12/1992

Decreto nº 11.830, de 

11/12/1992
4 360,51

19
Área de Proteção Ambiental das 

Tabebuias

Decreto nº 18.199, de 

08/12/1999

Decreto nº 18.199, de 

08/12/1999
4 61,75

20

Área de Proteção Ambiental da 

Paisagem e Areal da Praia do 

Pontal

Decreto nº 18.849, de 

03/08/2000
------- 4 22,95

21
Área de Proteção Ambiental do 

Morro do Valqueire
Lei nº 3. 313, de 04/12/2001

Decreto nº 18.849, de 

03/08/2000
4 166,08

22
Área de Proteção Ambiental da 

Fazenda da Taquara

Decreto nº 21.258, de 

07/06/2002
------- 4 8,46

23
Área  de Proteção Ambiental do 

Morro do Cachambi
Lei nº 4.659, de 02/10/2007 ------- 4 142,41

24
Área de Proteção Ambiental da 

Pedra Branca
Lei nº 1206, de 28/03/1988 ------- 5 5.338,61

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL (*)

 
 

(*) Listagem referente a dezembro de 2014. 

(**) Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana – APARU: Unidade de Conservação da Natureza em nível 

municipal, categoria não prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, Lei 9.985, de18 de 

julho de 2000. 



UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO

ATO LEGAL DE 

CRIAÇÃO
PLANO DE MANEJO AP

ÁREA 

APROXIMADA 

(ha)

25
Área de Proteção Ambiental da 

Orla da Baía de Sepetiba
Lei nº 1.208, de 28/03/1988 ------- 5 9.802,62

26
Área de Proteção Ambiental das 

Brisas
Lei nº 1.918, de 05/10/1992

Decreto nº 17.554, de 

18/05/1999
5 102,81

27
Área de Proteção Ambiental da 

Serra da Capoeira Grande
Lei nº 2.835, de 30/06/1999

Decreto nº 32.547, de 

20/07/2010
5 475,29

28
Área de Proteção Ambiental do 

Morro do Silvério
Lei nº 2.836, de 07/07/1999

Decreto nº 32.547, de 

20/07/2010
5 148,47

29

Área de Proteção Ambiental e 

Recuperação Urbana do Alto da 

Boa Vista (**)

Decreto nº 11.301, de 

21/08/1992
------- 2 3.210,88

30

Área de Proteção Ambiental e 

Recuperação Urbana do 

Complexo Cotunduba- São João

Lei Complementar nº 5.019, 

de 06/05/2009
------- 2 383,69

31

Área de Proteção Ambiental e 

Recuperação Urbana da Serra da 

Misericórdia

Decreto nº 19.144, de 

14/11/2000
------- 3 3.598,67

32
Área de Proteção Ambiental e 

Recuperação Urbana do Jequiá

Decreto nº 12.250, de 

31/08/1993
------- 4 142,50

33
Área de Relevante Interesse 

Ecológico de São Conrado
Lei nº 3.693, de 04/12/2003 ------- 2 82,98

27.751,47

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL (*)

ÁREA TOTAL DE UCs DE USO SUSTENTÁVEL  
Fonte: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC. Disponível em: 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/exibeconteudo?id=5590726. Acesso em 30/08/2016. 

 

(*) Listagem referente a dezembro de 2014. 

(**) Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana – APARU: Unidade de Conservação da Natureza em nível 

municipal, categoria não prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, Lei 9.985, de 18 de 

julho de 2000. 



 
 

Fonte: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU. Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/smu/exibeconteudo?id=2879552. Acesso em 30/08/2016. 


