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Dedico este estudo às “populações tradicionais” 
com o seguinte versículo bíblico: 

“pelo contrário, Deus escolheu as cousas 
loucas do mundo para envergonhar os sábios, e 

escolheu as cousas fracas do mundo para 
envergonhar as fortes; e Deus escolheu as cousas 

humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que 
não são para reduzir a nada as que são; a fim de que 

ninguém se vanglorie na presença de Deus.”  

1Co:27-29. 
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RESUMO 

Este estudo apresenta considerações sobre Zonas de Amortecimento de 
Unidades de Conservação da Natureza, próximas das cidades. Aborda-se a questão da 
suficiência dos instrumentos de planejamento urbano, utilizados para restringir 
legalmente as ocupações do entorno dessas Unidades, para amortizar os impactos 
negativos provenientes da expansão urbana. A pesquisa enfoca o caso da Reserva 
Ecológica Darcy Ribeiro, no município de Niterói-RJ. Sob a ótica do desenvolvimento 
urbano sustentável, busca também encontrar outros instrumentos que possam agregar 
valor ambiental a essas Zonas de Amortecimento. Constatou-se que a Prefeitura de 
Niterói utilizou bons instrumentos legais, como o Macrozoneamento, contidos em seu 
Plano Diretor e suas modificações, para restringir o uso e a ocupação do solo na Zona 
de Amortecimento. Também elaborou os estudos necessários a sua recategorização, 
dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação para o Parque Natural 
Municipal Darcy Ribeiro, como forma de regularizar a situação da Reserva, porém sua 
recategorização não ocorreu. Encontrou-se, em estudos correlatos, a importância da 
participação efetiva de “populações tradicionais” na gestão dessas Unidades de 
Conservação, sugerindo a possibilidade de utilização de outros instrumentos de 
desenvolvimento sustentável, como a Agenda 21 local. Torna-se recomendável a 
realização de novos estudos sobre as Zonas de Amortecimento de Unidades de 
Conservação da Natureza das cidades, pois elas possuem características diferenciadas 
das outras unidades de conservação com entornos mais rurais. A legislação ambiental 
atual permite que as Zonas de Amortecimento sirvam de experiência para uma nova 
forma de ocupação das Unidades de Conservação da Natureza urbanas e seus 
entornos, com novos vizinhos, novo urbanismo e novos usos. 

Palavras-chave: Zona de Amortecimento, Unidade de Conservação da Natureza, 
Desenvolvimento Urbano Sustentável. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents considerations about Buffer Zones of Nature Conservation 
near the cities. Addresses the question of adequacy of urban planning instruments used 
to legally restrict the occupations surrounding these units to amortize the negative 
impacts from urban sprawl. The research focuses on the case of the Ecological Reserve 
Darcy Ribeiro, in Niterói, RJ. From the perspective of sustainable urban development, 
also hopes to find other tools that can add value to these environmental Buffer Zones. It 
was found that the City of Niterói used good legal instruments, such as Macrozoning, 
contained in its Master Plan and modifications, to restrict the use and occupation of land 
in the Buffer Zone. It also developed the necessary studies to the area recategorization 
within the National System of Natural Conservation of the Darcy Ribeiro Municipal Park, 
in order to regularize the situation of the reserve, but the recategorization did not 
happen. It has been found in related studies, the importance of effective participation of 
"traditional communities" in the management of these protected areas, suggesting the 
possibility of using other instruments for sustainable development, such as Local 
Agenda 21. It is advisable to perform further studies about the Buffer Zones of Nature 
Conservation in the cities, because it is perceived that they have different characteristics 
from other protected areas with more rural surroundings. The current environmental 
legislation allows the Buffer Zones to be used as experience, providing a new form of 
occupation of the Nature Conservation Units and urban surroundings, with new 
"neighbors", new urbanism and new uses. 
 
Keywords: Buffer Zone, Nature Conservation Unit, Sustainable Urban Development. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde 1978 quando decidi pela profissão de Biólogo e em 1992, quando fui para 

o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

venho direcionando meus estudos e formação profissional ao meio ambiente e a 

ecologia. 

Com o intuito de aprofundar meus conhecimentos prático-teóricos adquiridos 

durante os últimos 30 anos, no ano de 2008, ingressei no Programa de Pós Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo do Mestrado da Escola de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Como tema de pesquisa busquei aprofundar a 

questão da suficiência dos instrumentos de planejamento urbano, utilizados para 

restringir legalmente as ocupações do entorno das Unidades de Conservação da 

Natureza, localizadas próximas às cidades para amortizar os impactos negativos 

provenientes da expansão urbana. 

A pesquisa enfoca o caso da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro (RDR), em virtude 

da importância ambiental desta unidade de conservação para a cidade de Niterói-RJ, 

pela sua localização central no Município (Mapa 01 - Unidades de Conservação no 

Município de Niterói), pela importância de sua biota com exuberante vegetação 

remanescente de Mata Atlântica (Mapa 02 - Vegetação) situada nos maiores picos da 

cidade e também pela dificuldade que esta Unidade de Conservação da Natureza 

(UCN) vem encontrando para se estabelecer desde sua criação. A escolha da temática 

se pressupõe por esta modalidade de Unidade de Conservação da Natureza, “Reserva 

Ecológica”, não se enquadrar em nenhum grupo descrito nas categorias de Unidades 

de Conservação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC) – Lei Federal nº 9.985/2000, tornando-a mais “desprotegida” em termos legais. 

Com o trabalho pretendo aprofundar as discussões sobre o planejamento 

ambiental, ecologia urbana e conservação de recursos naturais, objetivando avaliar, 

não só se os instrumentos de planejamento urbano, utilizados para restringir legalmente 

as ocupações do entorno das Unidades de Conservação da Natureza, localizadas 

próximas às cidades, são capazes de amortizar os impactos negativos provenientes da 

expansão urbana, como também averiguar se a utilização de outros instrumentos de 
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planejamento urbano sustentável poderão agregar valor ambiental a essas Zonas de 

Amortecimento (ZOA) das cidades. 

Assim como Silva (2005) buscou essas respostas para o Parque Estadual da 

Cantareira na região metropolitana de São Paulo, tentarei encontrar respostas para as 

seguintes indagações:  

 Como o Poder Público e a comunidade local têm atuado na conservação deste 

reduto de área natural? 

 É possível controlar o uso e a ocupação do solo por meio da criação de uma 

Zona de Amortecimento ao redor das Unidades de Conservação da Natureza? 

Um dos instrumentos a serem avaliados, no que se refere aos questionamentos 

acima, é a proposta de Zona de Amortecimento contida no Plano de Manejo do Parque 

Natural Municipal Darcy Ribeiro, elaborado pela Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. 

em 2007, a pedido da Prefeitura Municipal de Niterói – PMN. Será um instrumento 

eficiente para sua proteção? 

O Poder Público no Brasil vem protegendo ecossistemas e paisagens há 

décadas, desde quando estes ambientes vinham sendo devastados pelo uso 

indiscriminado dos recursos naturais, e que a industrialização e o crescimento 

populacional e das cidades antropizaram de forma irreversível, desconsiderando o 

direito das gerações futuras a esses ambientes naturais.   

Os objetivos conservacionistas convidaram o planejador a mudar sua visão 

tradicional do processo de desenvolvimento econômico, levando-o a considerar a 

gestão racional do ambiente, dos recursos naturais e das paisagens, prestigiando, 

segundo Sachs (1986 apud BRESOLIN, 2002), a participação da população local e seu 

conhecimento ecossistêmico, que valoriza as soluções avaliadas mais pelo ângulo 

ecológico e cultural do que pela eficiência em se obter a performance máxima. 

A Declaração de Caracas em 1992, resultado do IV Congresso Mundial de 

Parques, realizado em Caracas no citado ano, ressaltou a necessidade das Unidades 

de Conservação (UC) serem incorporadas às políticas de desenvolvimento locais, ou 

seja, o Desenvolvimento Sustentável. 

Para entender melhor a forma como os impactos negativos de atividades 

externas atingem as Unidades de Conservação da Natureza, destacamos o que 
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Bresolin (2002) afirma sobre insularização, quando diz que a criação de unidades de 

conservação é a forma mais tradicional de se conservar ecossistemas. Entretanto o 

entorno, em muitas destas áreas, foi manejado sem critérios de conservação, 

determinando a formação de “ilhas isoladas”. Esta insularização permite que as 

Unidades de Conservação sofram mais diretamente os impactos das atividades 

externas. Uma das soluções para este problema é o estabelecimento de zonas de 

amortecimento ou tampão (buffer zones), com restrições ou proibições de atividades no 

entorno das Unidades de Conservação. 

A Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, “que institui o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação – SNUC”, definiu Zona de Amortecimento como sendo: 

 

[...] o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas 
estão sujeitas às normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar 
os impactos negativos sobre a unidade.  

 

Pesquisar a atual situação do entorno de uma Unidade de Conservação da 

Natureza, na cidade de Niterói, nos levará a um diagnóstico que responda se os 

instrumentos de planejamento urbano utilizados, com essas restrições legais, são 

suficientemente capazes de amortecer os impactos negativos provenientes da 

ocupação da área de entorno. A pesquisa deverá ainda contribuir para que o poder 

público e os moradores destas regiões despertem para o uso de instrumentos de 

planejamento urbano que levem a outras formas mais sustentáveis de proteção das 

UCN. 

Niterói vem elaborando suas políticas urbanas desde sua Lei Orgânica, e, em 

dezembro de 1992, aprovou seu Plano Diretor. Nos anos de 2002, 2004 e 2005 fez as 

modificações necessárias para atender as exigências estabelecidas no Estatuto da 

Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001, “que estabelece as diretrizes gerais da Política 

Urbana”). 

Nas Zonas de Amortecimento (ZOA) das Unidades de Conservação da Natureza 

de Niterói, onde normas e restrições devem prevalecer, o Plano Diretor de Niterói (PDN) 

transforma esse entorno em Zona de Restrição à Ocupação Urbana, na qual se aplicam 

normas mais restritivas para ocupação. 
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Como justificativa desta pesquisa, considera-se que a partir da avaliação da 

eficácia dos instrumentos de planejamento urbano que vem sendo utilizados no Plano 

Diretor e seus desdobramentos (Planos Urbanísticos Regionais - PUR), ainda é 

possível buscar novos mecanismos que possam reduzir os impactos negativos 

causados pela ocupação do entorno de Unidades de Conservação da Natureza. 

Nesse sentido, pesquisas que busquem investigar a questão das ocupações nas 

Zonas de Amortecimento contribuirão para o conhecimento dos técnicos da Secretaria 

de Meio Ambiente e de Urbanismo do Município de Niterói, assim como dos órgãos 

ambientais do Estado do Rio de Janeiro, Organizações Não Governamentais (ONGs), 

estudantes e moradores locais. 

Outros estudos sobre o tema vem sendo elaborados por pesquisadores de várias 

áreas, entre eles podemos citar: Bresolin (2002) em “Gestão da Zona de Amortecimento 

do Parque Nacional do Iguaçu no Município de Céu Azul – PR” e Silva (2005), com  

“Zoneamento de um Setor do Parque Estadual da Cantareira e Entorno Seccionado 

pela Rodovia Fernão Dias”. 

Não existem pesquisas sobre o tema que se apliquem especialmente à Reserva 

Ecológica Darcy Ribeiro. Em agosto de 2006, a Prefeitura de Niterói contratou a 

empresa Ecologus Engenharia Consultiva para elaborar o Plano de Manejo do Parque 

Natural Municipal Darcy Ribeiro, do qual foram obtidos dados e informações para essa 

pesquisa. 

Esta pesquisa aborda o caso da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro pelos 

seguintes fatores:  

1. Por sua localização central no município (Mapa 01 - Unidades de 

Conservação no Município de Niterói); 

2. Pela importância de sua biota, a exuberante vegetação remanescente de 

Mata Atlântica situada nos maiores picos dos morros da cidade (Mapa 02 - 

Vegetação); 

3. Também porque esta Unidade de Conservação da Natureza vem 

encontrando dificuldades para se estabelecer desde sua criação, pois essa 

modalidade de Unidade de Conservação da Natureza – “Reserva Ecológica” 

– não se enquadra em nenhum grupo descrito nas Categorias de Unidades 
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de Conservação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC – Lei Federal nº 9.985/2000, tornando-a mais 

“desprotegida” em termos legais. Para sua proteção legal, o poder público 

deverá transformar a Reserva em Parque Municipal Natural, conforme 

proposto no SNUC. 

Esse trabalho apresenta uma reflexão referente a esta temática, que contribui 

para dar suporte à elaboração de novas propostas capazes de minimizar os problemas 

descritos anteriormente, na busca por uma melhor relação entre o processo de 

crescimento da cidade e a implantação, manutenção e preservação de áreas verdes na 

paisagem urbana, especialmente as Unidades de Conservação da Natureza de 

Proteção Integral. 

Os objetivos da pesquisa são os seguintes:  

 Avaliar, a partir da Unidade de Conservação da Natureza selecionada para 

estudo, se os instrumentos de planejamento urbano, como o Plano Diretor do 

Município de Niterói-RJ e suas alterações, são suficientemente capazes de 

amortizar os impactos negativos provenientes da expansão urbana. Averiguar se 

a utilização de outros instrumentos de planejamento urbano sustentável poderão 

agregar valor ambiental a essas Zonas de Amortecimento das cidades. 

 Analisar se a utilização dos instrumentos legais disponíveis na legislação 

ambiental brasileira é capaz de contribuir para a efetiva proteção da Unidade de 

Conservação da Natureza, garantindo-se, na urbanização de seu entorno, 

práticas mais sustentáveis; 

 Avaliar se a proposta de Zona de Amortecimento contida no Plano de Manejo do 

Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro (elaborado pela Ecologus em 1997, 

como citado anteriormente) se constitui num instrumento eficiente para sua 

proteção. 

A hipótese da pesquisa, sujeita à comprovação, é a de que os instrumentos de 

planejamento urbano utilizados para restringir legalmente as ocupações do entorno das 

Unidades de Conservação da Natureza próximas às cidades não são suficientes para 

amortizar os impactos negativos provenientes da expansão urbana. 
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Metodologia 

 

Buscando analisar detalhadamente as modificações no uso da terra provocadas 

pela expansão urbana na Zona de Amortecimento do entorno da Reserva Ecológica 

Darcy Ribeiro, e se os instrumentos de planejamento urbano e a legislação 

ambiental/urbanística aplicados a esta Zona de Amortecimento foram suficientes para 

amortecerem os impactos negativos provenientes da zona urbana, o presente estudo 

adotou, como recorte espacial, o entorno da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, 

especialmente a Zona de Amortecimento proposta no Plano de Manejo. Este recorte 

espacial é composto pelas seguintes Regiões Urbanas da cidade de Niterói: Região de 

Pendotiba, Região Leste e Região Oceânica, baseando-se nos mapas e informações 

contidas no Diagnóstico Socioambiental do Plano de Manejo Parque Natural Municipal 

Darcy Ribeiro (2007), trabalho que serviu de base para a Caracterização da Área de 

Estudo (Capítulo 3).  

O recorte temporal inicia-se na Lei Orgânica do Município de Niterói, elaborada 

em 1990, mas se configura mesmo a partir da aprovação do Plano Diretor de Niterói, 

em dezembro de 1992 e da criação da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro no ano de 

1997, passando pelas modificações do Plano Diretor, através dos Planos Urbanísticos 

Regionais nos anos de 2002, 2004 e 2005, até os dias atuais, com especial atenção à 

Proposta de Plano de Manejo datada de dezembro de 2007. 

O grupo social abordado nessa pesquisa é a população do Município de Niterói 

no Estado do Rio de Janeiro, os moradores do entorno da RDR. Principalmente foram 

entrevistadas pessoas do poder público municipal, em especial, os secretários de 

urbanismo, de meio ambiente e técnicos envolvidos no planejamento da cidade, na 

época da elaboração do estudo pela Ecologus. 

 

Passos Metodológicos 

 

Neste estudo são adotados alguns passos metodológicos como: (a) revisão 

bibliográfica referente ao tema; (b) análise do enquadramento legal nas esferas 

Federal, Estadual e Municipal das Unidades de Conservação da Natureza e Zonas de 
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Amortecimento e legislação urbanística de Niterói a partir da Lei Orgânica, Plano Diretor 

de 1992 e lei de criação da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro; (c) avaliação da proposta 

de Plano de Manejo da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro descrita no estudo elaborado 

pela Ecologus em 2007 a pedido da Prefeitura; (d) Levantamento de materiais 

cartográficos e iconográficos referentes à área de estudo e ao período de (1990 – 

2011). 

Foram feitas entrevistas com diferentes agentes que vem contribuindo para a 

produção do espaço urbano em Niterói, dentre eles, técnicos das Secretarias de Meio 

Ambiente e Urbanismo. Torna-se relevante para o estudo as opiniões dos técnicos que 

elaboraram o Diagnóstico Socioambiental do Plano de Manejo do Parque Natural 

Municipal Darcy Ribeiro (2007). 

Com estas informações levantadas e sistematizadas, faz-se possível refletir 

sobre a eficácia dos instrumentos de planejamento urbano, identificar o grau de 

envolvimento dos diferentes agentes na produção do espaço urbano da área de estudo, 

bem como verificar a implementação das ações estabelecidas nos planos e projetos, 

além do cumprimento da legislação urbana vigente no município. Como conseqüência é 

possível ainda acompanhar a evolução das condições de ocupação da Zona de 

Amortecimento da Reserva Darcy Ribeiro, e sua relação com o efetivo amortecimento 

dos impactos negativos. 

A comprovação da hipótese exigiu uma abordagem metodológica que 

compreende a realização de um estudo comparativo entre diferentes Regiões Urbanas 

do Município de Niterói, onde são considerados aspectos como: (1) as modificações 

ocorridas em determinadas Regiões que contenham Unidades de Conservação da 

Natureza; (2) aspectos relacionados ao planejamento urbano, especialmente a 

legislação urbanística e ambiental aplicada nas Zonas de Amortecimento, após a 

entrada em vigor do Estatuto das Cidades – Lei nº 10.257/2001; a Resolução do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 13/90; Lei Federal nº 9.985/2000, 

que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC); 

Decreto Federal nº 4.340/2002 que regulamenta artigos do SNUC; a recente Resolução 

CONAMA nº 428/2010 que “diminuiu o tamanho das regiões de entorno de algumas 

Unidades de Conservação da Natureza que sofrem restrições”; e outras, que restringem 
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a ocupação das áreas de entorno de Unidades de Conservação da Natureza, sendo 

avaliadas como capazes ou não de garantir a suficiente amortização dos impactos 

negativos provenientes da acelerada antropização ocasionada pela expansão urbana. 

Essa pesquisa caracterizou-se como descritiva, exploratória e documental, em 

forma de um estudo de caso. A entrevista foi utilizada como meio de se coletar dados e 

obter informações dos técnicos das secretarias de urbanismo e meio ambiente, 

envolvidos no planejamento urbanístico destas áreas da cidade. 

Para Santos (2007), a pesquisa exploratória é uma primeira aproximação e 

permite uma visão mais ampla do fenômeno estudado, informando a real importância 

do problema, o estágio em que se encontram as informações já disponíveis, e até 

mesmo revelar ao pesquisador novas fontes de informação. 

A pesquisa é exploratória pela carência de estudos relacionados aos impactos 

positivos e negativos ocasionados, pela expansão urbana, às Zonas de 

Amortecimentos implantadas no entorno de Unidades de Conservação da Natureza no 

Brasil, mais especificamente as Unidades de Conservação da Natureza criadas nas 

regiões metropolitanas, dentro das cidades.  Também pela falta de informações 

diretamente relacionadas à Reserva Ecológica Darcy Ribeiro. 

O estudo de caso, devido a sua flexibilidade, é particularmente recomendável 

nas fases iniciais de uma investigação sobre temas complexos, sendo de maior 

utilidade, conseqüentemente, para as pesquisas exploratórias (BRESOLIN, 2002). 

Caracteriza-se pelo aprofundamento do estudo do objeto, permitindo seu amplo e 

detalhado conhecimento. Justificou-se também pelo fato de que o exemplo da Unidade 

de Conservação da Natureza estudada pode, a princípio, ser generalizado para as 

demais Zonas de Amortecimento das UCN/urbanas de Niterói e de outros municípios. 

A pesquisa bibliográfica permitiu a identificação das fontes, livros e materiais 

necessários para a realização do trabalho científico. Segundo Ferrari (1982), a pesquisa 

bibliográfica tem por finalidade conhecer as contribuições científicas que se efetuaram 

sobre determinado assunto, e assume o caráter de rotina, tanto para o pesquisador 

quanto para o profissional que necessita de atualização. 

Fez-se necessária a utilização da pesquisa documental, pois se percebeu que os 

poucos documentos disponíveis sobre a Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, na Prefeitura 
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de Niterói e nos outros órgãos ambientais, não estavam organizados. Como descreve 

Santos (2007), a pesquisa documental é um tipo de pesquisa que trabalha fontes de 

informação que ainda não receberam organização, tratamento analítico e publicação, 

como por exemplo: tabelas estatísticas, relatórios e documentos informativos 

arquivados em repartições públicas e outras organizações. 

A entrevista foi aplicada em um grupo pequeno de pessoas selecionadas na 

comunidade, no poder público municipal, e técnicos, com o objetivo de revelar 

informações sobre assuntos relacionados ao tema, incluindo a percepção sobre a 

paisagem local, as emoções sobre a preservação da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, 

a atual situação da Reserva e o andamento de sua regularização, tendo como base o 

estudo elaborado pela Ecologus. O entrevistado teve total liberdade de expressão, 

sendo que as entrevistas foram informais e não há registro delas no estudo, portanto as 

informações obtidas através delas não terão a devida importância nas conclusões 

desse estudo. 
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1 SUSTENTABILIDADE E A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA 

 

Neste capítulo vamos enquadrar o binômio “desenvolvimento sustentável” no 

contexto de nosso estudo, através da definição de alguns autores. Reservamos boa 

parte do capítulo para o entendimento da legislação ambiental e urbanística, que hoje é 

o principal instrumento utilizado pelo poder público para minimizar os impactos 

negativos provenientes da expansão urbana sobre as Unidades de Conservação da 

Natureza – UCN, através de normas que restringem a ocupação de sua Zona de 

Amortecimento.  

Como o termo “sustentável” pode ser usado em mais de um contexto, e por sua 

indefinição no contexto ambiental, buscou-se em alguns autores a definição do termo 

no referido contexto. Henri Acselrad (2001) afirma que ele já havia sido usado nas 

ciências biológicas, “sob uma concepção fortemente economicista dos sistemas vivos”, 

em que os sistemas vivos seriam compostos de um “capital/estoque” que produziria 

“excedente/fluxo” de biomassa, passível de ser apropriado para fins úteis sem 

comprometer a massa de capital originário. Outra origem do termo estaria em práticas 

de conservação florestal. Diegues (1994 apud VALLÉÉ, 2002) afirma que o termo 

aparece pela primeira vez em 1980, formulado pela União Internacional para a 

Conservação da Natureza. Na visão de Magalhães (2008), a sustentabilidade alcançou 

uma repercussão considerável com a publicação do relatório da Comissão Brundtland 

de 1987. De acordo com Sachs (1986 apud DIEGUES, 1994), a sustentabilidade refere-

se ao desenvolvimento e a sua possibilidade de continuação, em função do 

esgotamento dos recursos naturais. 

Em 2007, com a divulgação do relatório do Intergovernmental Panel on Climate 

Change, Organização das Nações Unidas (IPCC/ONU), o debate sobre a 

sustentabilidade ganhou novo fôlego, com a percepção da emergência que cerca a 

questão do aquecimento global. 
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1.1 Desenvolvimento Urbano Sustentável 

 

Nos comentários de Magalhães (2008) encontra-se uma divisão muito importante na 

discussão sobre o desenvolvimento sustentável relacionada à dualidade 

objetividade/subjetividade das análises, que se estende às perspectivas de atuação, se 

quantitativas ou qualitativas. Resumindo, ele afirma que há uma grande variação na 

definição de desenvolvimento sustentável, com uma divisão inicial entre as abordagens 

objetivas e subjetivas da questão. As primeiras produzem tanto as propostas 

relacionadas ao otimismo tecnológico, que acreditam na eficiência tecnológica como 

solução para os problemas ambientais, como as propostas de ajustes quantitativos, que 

podem ser mais ou menos rigorosas, tais como a necessidade do estabelecimento de 

limites de consumo de recursos naturais e de emissões de rejeitos. Já as abordagens 

subjetivas produzem propostas de ajustes qualitativos, em que o foco está voltado para 

a alteração das práticas espaciais, onde se propõem mudanças nas formas de 

organização das sociedades humanas e na sua relação com o meio ambiente, 

considerando questões de ordem cultural e buscando alterações qualitativas dos 

padrões produtivos e organizacionais das sociedades humanas, ou seja, de suas 

formas sociais de apropriação do espaço, alterando, de forma fundamental, sua relação 

com a natureza. 

Buscando uma alternativa que considere tanto os aspectos objetivos quanto os 

subjetivos, encontra-se uma visão que propõe conciliar preservação do meio ambiente 

e crescimento econômico, fazendo uma distinção dos diferentes componentes do 

capital natural, quanto à sua capacidade de substituição. Assim, apenas parte deste 

capital definida como “capital natural crítico”, como a biodiversidade e a atmosfera 

terrestre, é tratada como insubstituível, já que sua degradação comprometeria a própria 

vida. Considerando, por fim uma tripla dimensão - social, econômica e ecológica - que 

inclui a percepção da importância da efetiva participação dos cidadãos, associada a 

uma mudança de escala de análise do problema, na qual o local e o global estão 

relacionados, baseados no lema “pensar globalmente e agir localmente”. Relata 

Magalhães (2008) que Ulrich Beck inverte essa célebre proposição, dizendo que talvez 

necessitemos de uma visão mais cosmopolita “pensar localmente e atuar globalmente”, 
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onde poderíamos reagir baseados nos processos que estão se desenvolvendo na 

esfera global.  

Há séculos que os teóricos do urbanismo vêm pensando a relação entre a 

natureza e as cidades. Exemplos disso são: Ebenezer Howard com sua cidade-jardim, 

Le Corbusier que propôs a cidade com áreas livres no entorno das edificações e Frank 

Loyd Wright. Entre os teóricos da ecologia cita-se Eugene P. Odum, que nos lembra 

que a palavra ecologia deriva do grego oikos, significando casa e logos, ciência, então 

Magalhães (2008) conclui que se a ecologia é a ciência que estuda o lugar onde se vive 

nada mais natural que se incluam as cidades.  

Existe hoje uma considerável literatura, que examina e promove a idéia da 

“cidade sustentável” ou do “desenvolvimento urbano sustentável”, relacionando 

questões específicas como consumo de energia, poluição, transporte e à organização 

espacial na forma urbana.  

Por fim, Satterthwaite (2004 apud MAGALHÃES, 2008) observa que o termo 

“cidades sustentáveis” ou “urbanização sustentável” não são claros: 

 

Não são as cidades ou a urbanização que o desenvolvimento sustentável busca 
sustentar, e sim a satisfação de necessidades humanas em assentamentos de 

qualquer tamanho, sem o esgotamento do capital ambiental.  
 

O principal instrumento de planejamento urbano sustentável que a sociedade 

brasileira tem é a Agenda 21 Brasileira (2002), documento aprovado após a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no 

Rio de Janeiro (ECO/92), que consolidou a idéia de que o desenvolvimento e a 

conservação do meio ambiente devem constituir um binômio indissolúvel, ou seja, o 

Desenvolvimento Sustentável.  

Na Agenda 21 Brasileira foram escolhidos seis (06) temas centrais, dos quais 

destacamos um:   

 CIDADES SUSTENTÁVEIS – que propõe a introdução da dimensão ambiental 

nas políticas urbanas vigentes. Este tema possui algumas premissas, entre elas: 

crescer sem destruir; inovação e disseminação de boas práticas; foco na ação 

local. (Agenda 21 Brasileira, 2002, pag. 84). 
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Essas premissas são práticas importantíssimas que devem ser aplicadas nas 

Zonas de Amortecimento de UCN, ajudando a comunidade local a encontrar seu 

próprio equilíbrio entre o uso e a conservação do solo urbano, conseguindo assim 

usufruir das “benesses” de se viver junto a áreas verdes e, ao mesmo tempo, ajudar a 

minimizar os impactos negativos provenientes da área urbana. 

 

1.2 Legislações Ambientais e Urbanísticas Aplicada ao Estudo 

 

O principal instrumento usado pelo poder público para minimizar os impactos 

negativos provenientes da expansão urbana sobre as Unidades de Conservação da 

Natureza são as leis e normas que restringem a ocupação de sua Zona de 

Amortecimento, em detrimento de outros instrumentos como a Agenda 21 local, a 

educação ambiental ou mesmo o estímulo a criação de atividades mais sustentáveis. 

Portanto pretende-se caracterizar detalhadamente os aspectos legais que envolvem 

uma Unidade de Conservação da Natureza e sua Zona de Amortecimento. 

Aborda-se aqui a legislação ambiental/urbana aplicável ao tema do estudo, quais 

sejam a criação e a proteção de Unidades de Conservação da Natureza, enfatizando a 

Zona de Amortecimento e suas relações com o espaço urbano, sem aprofundamento 

demasiado no tema, pois não se trata aqui de um estudo da legislação ambiental, mas 

sim de analisar se as leis e os atos normativos, atualmente existentes, são instrumentos 

capazes de amortecer os impactos negativos provenientes da zona urbana sobre as 

Unidades de Conservação da Natureza. 

São feitas análises e comentários que contemplam os diferentes aspectos legais 

incidentes sobre o processo de gestão do espaço urbano de Niterói, como atos e 

normas administrativas, emitidos pelos órgãos que controlam a gestão 

urbana/ambiental, nos três níveis federativos. Foi adotada uma sequência cronológica 

da aplicabilidade das leis, partindo também das normas mais abrangentes para as mais 

restritivas, do nacional para o local. 
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Legislação Ambiental Federal 

 

O atual Código Florestal Brasileiro (Lei Federal nº 4771/65) é uma reforma do 

que foi elaborado em 1934, e vem sendo modificado pelo Congresso Nacional nos dias 

atuais. Serviu de base para a criação de muitas outras leis e atos administrativos 

relacionados às questões ambientais. Ele por si só já protege grande parte de nossas 

matas e florestas, principalmente os remanescentes florestais localizados em encostas, 

manguezais, praias, margens de rios, lagoas e nascentes. Mas como o próprio nome 

parece dizer, nas cidades e principalmente nos grandes centros urbanos ele “por si só” 

não consegue segurar a expansão urbana e outros “ataques” a estes ecossistemas 

protegidos. Até porque ele, realmente, precisa de uma modificação para se atualizar, 

porque foi criado para proteger as florestas, sem que o legislador tenha previsto que 50 

anos depois ele seria usado para proteger “florestas urbanas”, fragmentos florestais ou 

faixas marginais de rios poluídos, inseridos dentro de zonas urbanas, muitas vezes 

desordenadamente ocupadas. 

A Lei Federal nº 6938/81 que estabelece nossa Política Nacional do Meio 

Ambiente, cujos dispositivos foram recepcionados pela Constituição de 1988 é um 

marco no sistema legal de proteção ambiental brasileiro, pois estabelece de forma 

sistêmica, os princípios, objetivos, sistemas e instrumentos para a proteção ambiental. 

Esta lei define o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), cuja formação 

engloba as pessoas jurídicas de direito público, responsáveis pela proteção e melhoria 

da qualidade ambiental, cuja composição e atribuições englobam: (a) um órgão superior 

que assessora o Presidente da República; (b) um órgão consultivo e deliberativo 

(CONAMA) que propõe e delibera sobre diretrizes, normas e padrões que ajudem a 

manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado; (c) um órgão central (Ministério do 

Meio Ambiente), com finalidade de planejar e controlar a política e as diretrizes 

governamentais para o meio ambiente; (d) o um órgão executor da política e diretrizes 

governamentais para o meio ambiente (o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA). O SISNAMA continua sua composição 

orgânica acrescentando: (e) os órgãos seccionais que são entidades estaduais 

responsáveis pela execução de planos, programas, controle e fiscalização do meio 
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ambiente regional; e o mesmo servindo para a municipalidade (f) controlar impactos e 

atividades locais. 

A Constituição Federal (CF) de 1988 através do seu artigo 170 introduziu o 

princípio do desenvolvimento sustentável, quando determina que, para se manter o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, deve a atividade econômica desenvolver-se 

pautada no princípio da defesa do meio ambiente. 

O artigo 225 da Constituição Federal impõe direitos e deveres de preservação e 

conservação do meio ambiente ao Poder Público e à coletividade, tanto para as 

presentes como para as futuras gerações. Também protegeu biomas e ecossistemas 

de especial interesse e possibilitou a imposição de diversas sanções a aqueles que 

desenvolverem atividades lesivas ao meio ambiente, levando o legislador a criar novas 

leis e suas regulamentações, tais como a lei de crimes ambientais e a que criou o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC. 

Juntos o Código Florestal e a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98) 

são capazes de proteger a maioria de nossos ambientes naturais, mas outras leis e 

normas se fizeram necessárias para uma melhor gestão de nossas Unidades de 

Conservação de Natureza e principalmente a regulação desta relação entre proteção 

ambiental/ desenvolvimento econômico/ expansão urbana. 

A primeira proteção legal que as Zonas de Amortecimento tiveram foi a 

Resolução CONAMA nº 13/90, que determinou uma faixa de 10 km no entorno das 

unidades de conservação, na qual qualquer atividade que possa afetar a biota deve ser 

obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente. Em 2000, o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação veio consolidar essa proteção. 

Em 24/11/2010 o Conselho Nacional de Meio Ambiente revisou a resolução 

n°13/90, o que gerou nova resolução (Resolução CONAMA nº 428/10). Nesta revisão 

foi aprovada uma nova regra: a Zona de Amortecimento de Unidades de Conservação 

da Natureza sem plano de manejo diminuiu de 10 km para 3 km, e até para 2 km nos 

casos de empreendimentos que não exijam Estudo de Impacto Ambiental (EIA) / 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) em seu processo de licenciamento. 

Neste estudo serão examinados os artigos da Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho 

de 2000, que regulamenta o artigo 225, § 1°, incisos I, II, III e VII da Constituição 



32 

 

Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 

SNUC e dá outras providências. E também o Decreto nº 4.340/2002, que regulamenta 

artigos da Lei n° 9.985/2000 (SNUC), pois é essa legislação que será aplicada na 

Reserva Darcy Ribeiro, visando enquadramento em alguma categoria do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, sua regulamentação definitiva e implantação da 

Zona de Amortecimento. 

Como já citado, a Lei n° 9.985/2000 institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação. O artigo 3° diz que o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação é constituído do conjunto das Unidades de Conservação federais, 

estaduais e municipais. 

O artigo 2° do SNUC define Zona de Amortecimento como: 

   

[...] o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas 
estão sujeitas às normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar 
os impactos negativos sobre a unidade. 

 

Dentre os objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação estão a 

promoção do desenvolvimento sustentável, incentivando pesquisas que valorizem o 

conhecimento das populações tradicionais (artigo 4°). 

Ele é gerido pelos órgãos participantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, 

com suas devidas atribuições. As Unidades de Conservação integrantes do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação dividem-se em dois grupos, com características 

específicas, se enquadrando a Reserva Darcy Ribeiro em uma Unidade de Proteção 

Integral (artigo 7°). 

Segundo o Capítulo III, dentro do grupo de Unidades de Conservação da 

Natureza de Proteção Integral existe a categoria de Parque Nacional (artigo 11). O 

Parque Nacional é de domínio público (§ 1°). As Unidades de Conservação dessa 

categoria, quando criadas pelo Município, serão denominadas “Parque Natural 

Municipal” (§ 4°). 

Diz o Sistema Nacional de Unidades de Conservação no artigo 25 que as 

Unidades de Conservação da Natureza, exceto Área de Proteção Ambiental (APA) e 

Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN), devem possuir uma Zona de 
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Amortecimento, onde se estabelecerão normas específicas de ocupação e uso de 

recursos. 

O artigo 49 aproxima cada vez mais o encontro com a legislação urbanística, 

pois diz que a área de uma Unidade de Conservação do grupo de Proteção Integral é 

considerada zona rural para efeitos legais e que sua Zona de Amortecimento, uma vez 

definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana. Mas se omite sobre 

o contrário, ou seja, se já existir zona urbana próxima aos seus limites poderá ser criada 

uma zona de amortecimento sobre essa área urbana? 

E o artigo 55 diz que as Unidades de Conservação criadas anteriormente, que 

não pertençam a nenhuma categoria prevista nesta lei serão reavaliadas. 

Aplicando-se a legislação sobre o caso da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, 

consolida-se o artigo 55 com o § 4° do artigo 11, todos do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, e o artigo 40 do Decreto nº 4.340/2002, que regulamenta o 

SNUC. Assim o Poder Público Municipal deverá redefinir a Unidade de Conservação da 

Natureza como Parque Natural Municipal, enquadrando-a na categoria de Parque 

Nacional do grupo de Proteção Integral e definindo sua Zona de Amortecimento, 

quando da elaboração do Plano de Manejo. 

 

Legislação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro 

 

Seguindo uma ordem cronológica, o Estado do Rio de Janeiro editou 

instrumentos legais destinados a estruturar seu Sistema Estadual de Meio Ambiente, 

que é composto por diversos órgãos técnicos ambientais que integram o Sistema 

Nacional de Meio Ambiente como órgãos seccionais. 

O Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro no uso de instrumentos legais para a 

proteção de seu ambiente natural, com isso, através do Decreto-Lei nº 39/75 criou a 

Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), atualmente integrante 

do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), e através do Decreto-Lei nº 134/75, 

estabeleceu a Política Estadual de Controle Ambiental que criou a Comissão Estadual 

de Controle Ambiental (CECA).  
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Acompanhando esse pioneirismo, o legislador constitucional ditou as regras 

básicas de proteção ambiental para o Estado na Constituição Estadual de 1989, no 

Capítulo VIII (do artigo 258 ao 279).  

O Decreto nº 21.258/95 foi responsável pela criação dos Órgãos de Ação Setorial 

do Governo, dentre os quais encontramos a atual Secretaria de Estado do Ambiente 

(SEA), que tem como entidades vinculadas: (a) o Instituto Estadual do Ambiente, que 

absorveu a Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente, a Superintendência 

Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF); (b) a 

CECA; (c) o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONEMA) e (d) o Fundo Estadual 

de Controle Ambiental (FECAM). 

Buscando dar continuidade à modernização da legislação estadual, em 2009 o 

Estado, através do Decreto nº 42.050 e das atribuições que lhe são conferidas dentro 

do SISNAMA, credenciou, através de convênio, alguns municípios a exercerem suas 

funções de órgãos seccionais/locais, entre eles está o município de Niterói. 

Por fim o Decreto nº 42.159 de 02 de dezembro de 2009 dispõe sobre o Sistema 

de Licenciamento Ambiental (SLAM), que veio a substituir o antigo Sistema de 

Licenciamento de Atividades Potencialmente Poluidoras (SLAP). Percebe-se que o 

Estado vem promovendo modernizações importantes na aplicação da Política Estadual 

de Meio Ambiente. 

Por se tratar de uma Unidade de Conservação da Natureza de gestão municipal, 

a aplicação da legislação ambiental/estadual só incide de forma supletiva, através das 

atividades controladoras e licenciadoras do Instituto estadual do Ambiente, das 

deliberações da CECA e da proteção que a Fundação Instituto Estadual de Florestas dá 

às nossas florestas, além das atividades repressoras exercidas pelas polícias civil e 

militar, estaduais, especializadas no combate ao crime ambiental. 

 

Legislação Ambiental e Urbanística do Município de Niterói 

A Lei Orgânica de Niterói e o Meio ambiente 

 

Desde a Lei Orgânica de Niterói de 04 de abril de 1990 que a legislação 

municipal tem contemplado a preservação do patrimônio natural da cidade. Nota-se que 
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em muitos artigos a preservação e a conservação ambiental vêm sendo prestigiadas. 

Logo no artigo 13, os incisos VI e VII estabelecem que “É da competência do Município, 

em comum com a União e o Estado: proteger o meio ambiente e preservar as florestas, 

a fauna e a flora”. 

Em seu Título V “Da Ordem Econômica e Social” estabelece o Capítulo VII para 

o Urbanismo, a Política Urbana e o Meio Ambiente. 

Na Seção I (Urbanismo) ela estabelece a obrigatoriedade de preceder a 

elaboração do Plano Diretor ou qualquer de suas modificações, a “realização de 

diagnóstico ambiental” e que a ordenação da Cidade deve aplicar critérios ecológicos e 

delimitar sistemas naturais do município, para implantação de unidades de conservação 

e de áreas de lazer. 

Na Seção III (Do Meio Ambiente) ela estabelece que o Município formule a 

Política Municipal de Meio Ambiente, com o fim de: criar, implantar e manter unidades 

de conservação, administrando espaços territoriais protegidos, vedando a utilização que 

comprometa seus atributos essenciais; promover a reposição da cobertura vegetal, 

priorizando o reflorestamento de unidades de conservação e a manutenção de um 

índice mínimo de cobertura florestal não inferior a 20% (vinte por cento) do território do 

Município. 

O Poder Público Municipal permite a criação e a manutenção de unidades de 

conservação privadas, estabelece restrições de uso de áreas privadas, objetivando a 

proteção de ecossistemas e veda a desafetação total de unidade de conservação, 

áreas verdes, praças e jardins bem como qualquer utilização. 

São declaradas áreas de preservação permanente a serem definidas por lei, 

como de uso comum do povo de Niterói as serras: Grande, do Malheiro e do Cantagalo, 

entre outras. As áreas de preservação permanente terão planos de controle específicos 

e o sistema de vigilância envolverá, prioritariamente, a própria comunidade. Todas 

essas serras fazem parte da Reserva Darcy Ribeiro, talvez sendo esta a forma que o 

Poder Público Municipal encontrou de protegê-las. 
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Legislação Urbanística 

O Plano Diretor de Niterói – Lei Municipal n° 1157/92 alterada pela Lei n° 2123/04 

 

No Título I “Da Política Urbana”, Capítulo I, o Plano Diretor de Niterói afirma que 

tem como objetivo o desenvolvimento das diversas funções sociais da cidade com a 

utilização de critérios ecológicos e de justiça social, estrategicamente compatibilizando 

o uso e a ocupação do solo com a proteção do ambiente natural e construído, 

garantindo a participação da sociedade civil nos processos de revisões do Plano Diretor 

de Niterói (Artigos 2° e 3°). 

No Capítulo II “Da Função Social da Propriedade”, ele afirma que o exercício do 

direito de propriedade dos bens imóveis atenderá a sua função social, subordinando-se 

os direitos decorrentes da propriedade individual aos interesses da coletividade, sendo 

sua utilização compatível com a preservação da qualidade do meio ambiente (Artigo 

5°). 

Atendendo aos dois capítulos acima, o Plano Diretor de Niterói utiliza-se do 

zoneamento ambiental e da instituição de unidades de conservação como instrumentos 

implementadores da função social da propriedade, obrigando-se, inclusive, a promoção 

de audiências públicas. 

Não permite também que o parcelamento e edificação compulsórios incidam 

sobre Áreas de Preservação Permanente, Áreas de Especial Interesse Ambiental, 

Unidades de Conservação de Proteção Integral, Zonas de Conservação da Vida 

Silvestre, Zonas de Preservação da Vida Silvestre, Parques Urbanos e áreas que 

compõem a Zona de Restrição à Ocupação Urbana. E na busca por melhorias sociais e 

valorização ambiental permite o exercício de Operações Urbanas Consorciadas desde 

que tenha a participação de toda a sociedade e do Direito de Preempção, este, sempre 

que o Poder Público necessitar de áreas para criação de Unidades de Conservação da 

Natureza. 

O Plano Diretor de Niterói também, no artigo 8°, cria o Fundo Municipal de 

Conservação Ambiental, sendo que seus recursos deverão ser aplicados na criação de 

Unidades de Conservação da Natureza, entre outras aplicações. 
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Um dos principais instrumentos legais utilizados nas Zonas de Amortecimento 

nas Unidades de Conservação da Natureza de Niterói é o Macrozoneamento 

Ambiental, conforme estipulado no Título II “Do Zoneamento Ambiental”, Capítulo I “Do 

Macrozoneamento Ambiental” do Plano Diretor de Niterói, pois ele condiciona o uso e a 

ocupação do solo a fatores ambientais:   

 

Zona de Restrição à Ocupação Urbana – aquela que abrange as áreas cujas 
condições físicas são adversas à ocupação urbana por características 
geológicas, paisagísticas, de cobertura vegetal e de importância para 
preservação de espécies nativas da flora e da fauna.  
Parágrafo único - As áreas incluídas na Zona de Restrição à Ocupação Urbana 
terão seus critérios de uso e ocupação definidos segundo suas destinações, 
através de legislação específica ou dos Planos Urbanísticos Regionais, ficando 
garantidas as áreas de preservação permanente através das Áreas de Especial 
Interesse Ambiental, indicadas para criação no artigo 45 desta lei (II do artigo 20). 

 

O Plano Diretor de Niterói também ordena as “Áreas de Especial Interesse 

Ambiental” que serão submetidas a um regime urbanístico específico, pois deverão ser 

destinadas à criação de Unidades de Conservação da Natureza ou se constituem em 

áreas de risco ou de preservação da paisagem (II do artigo 23). 

No artigo 38 do Capítulo III “Do Meio Ambiente” são fixados os seguintes 

objetivos: conservar a cobertura vegetal; promover a utilização racional dos recursos 

naturais e preservar e recuperar ecossistemas essenciais, dentre outros. 

Dentre suas “Diretrizes” relacionadas às Unidades de Conservação da Natureza, 

o município deverá consolidar as unidades de conservação ambiental no município e 

criar instrumentos administrativos e legais de controle específico destas unidades 

(artigos 39 e 40). 

O Capítulo “Das Unidades de Conservação Ambiental” ordena, no artigo 41, que 

as Unidades de Conservação da Natureza sejam criadas para proteção de áreas de 

ecossistemas naturais não degradados, recuperáveis ou impróprias à urbanização. O 

ato de criação da Unidade de Conservação da Natureza deverá definir sua 

Classificação e fixar sua delimitação. 

No artigo 42, as Unidades de Conservação da Natureza municipais são 

classificadas em: 

 



38 

 

I - Reserva Ecológica - de domínio público ou privado; destinada à proteção de 
mananciais, remanescentes da Mata Atlântica e demais formas de vegetação 
natural de preservação permanente, onde não serão permitidas quaisquer 
atividades modificadoras do meio ambiente e, quando existente em território de 
APA, constituirão zonas de preservação da vida silvestre - ZPVS; 
II - Área de Proteção ambiental - APA - contém áreas de domínio privado ou 
público; destinada à proteção de sistemas naturais a fim de assegurar o bem 
estar das populações humanas e conservar ou melhorar as condições ecológicas 
locais, onde será definido um zoneamento que estabelecerá as permissões, 
limitações e proibições de uso e ocupação do solo para cada uma de suas zonas; 
III - Parque Municipal - de domínio público; destinado à proteção da flora, fauna e 
belezas naturais, onde será permitida a visitação pública e a utilização para fins 
recreativos, educacionais e científicos de forma conciliada com a preservação de 
ecossistemas naturais existentes, para o que deverá ter um Plano de Manejo que 
contenha seu zoneamento e normas de uso; 

 

Além destas, existem as Reservas Biológicas e Estações Ecológicas, ambas de 

domínio público e destinadas a proteção e preservação integral de ecossistemas, 

podendo somente ter atividades de cunho científico educacional. Porém a 

municipalidade ainda não decretou nenhuma destas UC na cidade até os dias atuais, 

só a Estação Ecológica do Parque da Cidade que esta mesma lei transformou em 

Parque da Cidade.  

O Plano Diretor de Niterói permitiu ao Poder Executivo declarar como Área de 

Preservação Permanente (APP) áreas fora da delimitação das Unidades de 

Conservação da Natureza, que apresentem características próprias de interesse 

ambiental. Com isso foram criadas várias “ilhas de vegetação”, sobre as quais os 

impactos das atividades externas incidem mais diretamente.  

O artigo 44 cria a APA das Lagunas e Florestas de Niterói, representada pelas 

lagunas de Piratininga e Itaipu, pela zona costeira e pelos remanescentes significativos 

de Mata Atlântica existentes nos morros e serras locais, cuja delimitação é parte 

integrante desta lei. Partes destas Unidades de Conservação da Natureza estão dentro 

da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro e principalmente em seu entorno, onde o Plano de 

Manejo da Reserva propõe a criação da Zona de Amortecimento. 
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As definições das Zonas no Macrozoneamento são: 

 

I - Zona de Preservação da Vida Silvestre - ZPVS: onde serão proibidas quaisquer 

atividades que importem na alteração do meio ambiente, não sendo permitidas 

nesta zona novas edificações, parcelamento do solo, abertura de vias, extração 

mineral ou quaisquer tipos de exploração de recursos naturais e desmatamentos; 

II - Zona de Conservação da Vida Silvestre - ZCVS: onde serão definidos 

parâmetros restritivos de uso e ocupação do solo, na forma da lei, de forma a 

assegurar a manutenção dos ecossistemas locais; 

III - Zona de Uso Especial - ZUE: locais que sejam unidades de conservação 

ambiental ou outros espaços naturais protegidos legalmente; 

IV - Zona de Uso Urbano - ZU: áreas próprias para ocupação urbana, obedecidos 

os parâmetros na forma da lei. 

   

Ratificando os objetivos de proteção ambiental, aí incluída a proteção ao meio 

ambiente urbano, dispõem os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, que o 

Poder Público Municipal será responsável pela execução da política de 

desenvolvimento urbano, atendendo as diretrizes gerais fixadas em lei, tendo por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes. Com isso, a Constituição de 1988 estabeleceu o sistema 

de repartição de competência legislativa entre os entes federativos, dividindo-a em 

competência exclusiva, concorrente, supletiva e comum. Para tanto, os artigos 21 e 22 

da Constituição fixam a competência privativa da União para legislar sobre as matérias 

de interesse nacional.  

Além da competência privativa da União, citada anteriormente, a Constituição 

Federal fixou, com o artigo 24, a competência concorrente da União, dos Estados e do 

Distrito Federal, atribuindo à União a competência para a edição de normas de caráter 

genérico, ficando a cargo dos Estados legislarem de maneira suplementar. Este 

conceito implica que os Estados poderão, respeitados os padrões impostos pela 

legislação genérica, estabelecer parâmetros e procedimentos mais restritivos do que 
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aqueles fixados pela legislação federal, destinada a regulamentar o uso e gozo dos 

bens ambientais. 

Por fim, a Constituição Federal determina no artigo 23 que os Municípios 

possuam competência para legislar sobre assuntos de interesse local, suplementando a 

legislação federal e estadual para promover o ordenamento territorial, mediante o 

planejamento e o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

Para tanto a Constituição Federal estabelece no Artigo 182, parágrafo 1°, a elaboração, 

nas cidades com mais de vinte mil habitantes, do Plano Diretor, o qual deverá ser 

aprovado pela Câmara Municipal. 

Atribuindo à União a competência legislativa exclusiva para instituir diretrizes 

gerais de desenvolvimento urbano e que estas deverão se harmonizar com os Planos 

Diretores dos Municípios, o legislador federal introduziu no ordenamento jurídico 

brasileiro a Lei nº 10.257/01, Estatuto da Cidade, cujo conteúdo estabelece os 

princípios gerais a serem observados em âmbito nacional no que diz respeito à gestão 

das cidades. 

Exercendo a competência legislativa outorgada pela Constituição Federal, o 

Município de Niterói editou seu Plano Diretor, fixando os instrumentos de gestão do solo 

para o adequado ordenamento urbano. No item acima, legislação ambiental, foram 

selecionados e comentados os artigos mais importantes do Plano Diretor, a serem 

aplicados às Unidades de Conservação da Natureza administradas pelo município e 

suas Zonas de Amortecimento.  

Considerando-se a dinâmica de construção e reconstrução da cidade e a 

necessidade de acompanhamento deste processo, de forma a garantir-se um 

planejamento contínuo, foram instituídos os Planos Urbanísticos Regionais, que 

seguindo as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor, desenvolveram as propostas 

urbanísticas para cada uma das 5 (cinco) regiões de planejamento em que foi dividido o 

território municipal. 

Já foram elaborados e aprovados os Planos Urbanísticos das Regiões das 

Praias da Baía, Norte e Oceânica, e estão em execução o da Região de Pendotiba e da 

Região Leste, onde estão bem definidos o ordenamento do uso e ocupação do solo, 

bem como os zoneamentos ambientais de cada uma destas Regiões. 
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Nestes instrumentos também estão definidas: as políticas setoriais a serem 

implementadas, as áreas de especial interesse social e sócio-ambiental e o controle 

ambiental. 

Outros instrumentos legais, relacionados à Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, que 

devem ser aplicados em conjunto com os Planos Urbanísticos Regionais (PUR), 

respeitando a Lei Orgânica e o Plano Diretor, são: 

 

• Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 1470 de 1995); 

• Lei que estabelece instrumentos municipais da Política Urbana (Lei nº 2123 de 

2004);  

• Plano Urbanístico Regional da Região Oceânica (Lei nº 1968 de 2002); 

• Plano Urbanístico Regional da Região Norte (Lei nº 2233 de 2005).  

 

Respeitando a legislação federal, o Plano Diretor de Niterói e seus Planos 

Urbanísticos Regionais restringem o uso e ocupação do solo no entorno das Unidades 

de Conservação da Natureza estabelecidas dentro do município, portanto, a seguir, 

serão analisados os aspectos legais que afetam diretamente as Zonas de 

Amortecimento, especialmente o zoneamento do entorno da Reserva Ecológica Darcy 

Ribeiro. 

 

Legislação Urbanística (PUR) na Área de Estudo 

 

A área de estudo da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro abrange três regiões de 

planejamento, que possuem legislações de zoneamento urbano diversas (Mapa 05, p. 

69).  

A Região de Planejamento Oceânica é a que se apresenta mais estruturada 

quanto a sua legislação urbanística, com zonas de planejamento definidas no PUR 

(Plano Urbanístico Regional, Lei nº 1968/2002), indicando claramente usos e índices de 

ocupação para cada situação. 

Já as Regiões de Planejamento Leste e Pendotiba, para as quais ainda não 

foram elaborados os respectivos Planos Urbanísticos Regionais, têm seus usos e 

índices de ocupação definidos de uma forma menos precisa, tomando como base os 
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parâmetros definidos pelo Plano Diretor do Município (Lei nº 1157/92), complementados 

pelas Leis de Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 1470/95), Lei de Parcelamento do Solo 

(Lei nº 1468/95) e Lei de Vilas e Conjuntos de Pequeno Porte (Lei nº 1390/95). Estes 

três últimos instrumentos legais complementam, também, o Plano Urbanístico Regional 

da Região Oceânica 2. 

A Reserva Darcy Ribeiro, em sua porção situada na Região Oceânica, segundo 

o Plano Urbanístico Regional, é uma ZUE. Já as demais áreas da atual unidade, 

localizadas nas Regiões Leste e Pendotiba, estão classificadas como Área de Especial 

Interesse Ambiental (AEIA), sendo que em ambas classificações a legislação veda a 

possibilidade de ocupação. 

Em quase todo o perímetro da área da Reserva existe uma faixa de ocupação 

restritiva, que nas Regiões Leste e Pendotiba é denominada, segundo o Plano Diretor, 

como Zona de Restrição à Ocupação Urbana (ZROU) e na Região de Oceânica 

classifica-se, segundo o Plano Urbanístico Regional, como Zona de Conservação da 

Vida Silvestre (ZCVS), que impedem o adensamento do entorno da Reserva. 

Estas zonas estão assim caracterizadas: “[...] áreas cujas condições físicas são 

adversas à ocupação urbana por características geológicas, paisagísticas, topográficas, 

de cobertura vegetal e de importância para preservação de espécies nativas da flora e 

da fauna.” 

As zonas de caráter restritivo à ocupação urbana contribuem positivamente para 

a preservação da área da Reserva, impedindo o adensamento urbano e reduzindo as 

possibilidades de multiplicação de vetores de degradação. 

Na Região Leste, além da ZROU, existem trechos no entorno da Reserva 

caracterizados, segundo o Plano Diretor, como Áreas de Especial Interesse Agrícola, o 

que da mesma forma restringe a ocupação urbana. 

É opinião do autor desta pesquisa, que esta forma de zoneamento é hoje o 

principal instrumento de amortização dos impactos negativos sobre a Reserva 

Ecológica Darcy Ribeiro, agindo como uma Zona de Amortecimento (grifo nosso). 

Outro compartimento definido no zoneamento do Plano Diretor de Niterói, e 

presente em várias localidades da área de estudo, são as Áreas de Especial Interesse 
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Social (AEIS). As mesmas estão ocupadas ou destinadas à ocupação por população de 

baixa renda, sujeitas a parâmetros especiais em função de seu uso. 

É importante notar que boa parte dessas áreas identificadas como de ocupação 

de baixa renda, e/ou classificadas como Áreas de Especial Interesse Social, encontram-

se na Região Oceânica, não por acaso a porção mais densamente ocupada da área de 

estudo. 

Uma consideração especial deve ser feita à Área de Especial Interesse Social 

localizada na Sub-Região do Jacaré, onde se pode identificar ao longo de seu território, 

três focos de ocupação irregular perfeitamente definidos. Talvez se deva levar em 

consideração a possibilidade de classificar apenas esses três focos como Área de 

Especial Interesse Social, e o restante passar a obedecer aos parâmetros definidos 

para Zona de Conservação da Vida Silvestre, como forma de resguardar o entorno da 

Reserva Darcy Ribeiro neste trecho, de maior adensamento urbano e/ou de novas 

ocupações irregulares, reduzindo o risco de degradação neste ponto. 

Os demais compartimentos do zoneamento da área de estudo, constituem-se em 

zonas urbanas, adequadas à ocupação e à expansão do município. 

A Região Oceânica possui parâmetros de uso e ocupação do solo diferentes 

daqueles aplicados às Regiões Leste e Pendotiba, dado ao fato da primeira dispor de 

um Plano Urbanístico Regional, enquanto as outras ainda não o têm. 

Na Região Oceânica, existe variada classificação da zona urbana, aplicando-se, 

para cada uma destas, parâmetros distintos de uso e ocupação. 

Nas Regiões Leste e Pendotiba os parâmetros de uso e ocupação são únicos 

para as zonas urbanas, inclusive para os usos comercial, serviços e industrial, que 

somente são permitidos, nestes casos, nas vias principais definidas em lei. 

Cabe aqui uma observação quanto à fração urbana da Sub-zona 2 do bairro 

Jacaré (JAC2), na Sub-região do Jacaré, fração esta envolvida pela área da Reserva 

Darcy Ribeiro, que embora tenha parâmetros restritivos de ocupação, permite a 

instalação de determinados tipos de indústrias de pequeno porte, o que poderá se 

tornar potencial vetor de degradação da Reserva Darcy Ribeiro, em função do processo 

de produção, como disposição de rejeitos, transporte, entre outros. 
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Os Secretários de Meio Ambiente e de Urbanismo do Município, que solicitaram 

os estudos da área executados pela Ecologus, juntamente com a pressão da 

comunidade local e das ONGs, tentaram regulamentar a recategorização da Reserva 

Darcy Ribeiro, através do Projeto de Lei n° 0132/2008. Este projeto de lei incluía a 

regulamentação da Zona de Amortecimento, mas ainda não foi regulamentado, mesmo 

com a insistência da AMADARCY, conforme descrição do histórico desta luta, constante 

na página 56 desta pesquisa. 

Após esta análise da legislação ambiental, retornamos ao histórico do 

ambientalismo e da criação de ambientes naturais protegidos no mundo, e qual o 

caminho que o Brasil seguiu (americano ou inglês) até a atualidade, com nossas 

legislações e categorias de Unidades de Conservação da Natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

2 AMBIENTALISMO E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Com o entendimento da atual legislação ambiental brasileira, neste capítulo 

veremos melhor como o americanismo influenciou a nossa legislação e quais são as 

conseqüências dessa influência. 

 

2.1 História do Ambientalismo 

 

As idéias preservacionistas, segundo Keith Thomas (1983 apud DIEGUES, 

1994), surgiram na Europa no início do século XIX com o avanço da História Natural e 

com as primeiras críticas à revolução industrial que transformava a vida nas cidades, 

pois o ambiente fabril tornava o ar irrespirável e também o crescimento populacional, 

principalmente nas cidades inglesas, que teria originado um certo sentimento anti-

social, abrigando uma atitude de contemplação da natureza selvagem, lugar de reflexão 

e de isolamento espiritual. 

Essas idéias tiveram uma grande influência na criação de áreas naturais 

protegidas, consideradas como “ilhas” de grande beleza e valor estético que conduziam 

o ser humano à meditação das maravilhas da natureza intocada, inserindo, nessa 

perspectiva, o conceito de parque nacional como área natural selvagem, originando nos 

EUA a noção de wilderness. 

 

Preservacionismo – Conservacionismo 

 

A criação de áreas naturais protegidas nos Estados Unidos, a partir de meados 

do século XIX, constituiu-se numa das políticas conservacionistas mais utilizadas pelos 

países do Terceiro Mundo. Parte da ideologia preservacionista subjacente ao 

estabelecimento dessas áreas protegidas está baseada na visão do homem como um 

destruidor da natureza. Os preservacionistas americanos, partindo do contexto de 

rápida expansão urbano-industrial dos Estados Unidos, propunham “ilhas” de 

conservação ambiental, de grande beleza cênica, onde o homem da cidade pudesse 

apreciar e reverenciar a natureza selvagem  
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Gifford Pinchot criou o movimento de conservação dos recursos, acreditando que 

a conservação deveria se basear em três princípios: o uso dos recursos naturais pela 

geração presente; a prevenção de desperdício; e o desenvolvimento dos recursos 

naturais para muitos e não para poucos cidadãos. Nash (1989 apud DIEGUES, 1994) 

afirma que o conservacionismo de Pinchot foi um dos primeiros movimentos teórico-

práticos contra o “desenvolvimento a qualquer custo”. 

Diegues (1994) destaca que se a essência da “conservação dos recursos” é o 

uso adequado e criterioso dos recursos naturais, a essência da corrente oposta, a 

preservacionista, pode ser descrita como a reverência à natureza no sentido da 

apreciação estética e espiritual da vida selvagem (wilderness). Ela pretende proteger a 

natureza contra o desenvolvimento moderno, industrial e urbano. Na história ambiental 

norte-americana, o conflito entre Gifford Pinchot e John Muir é usualmente analisado 

como um exemplo arquétipo das diferenças entre a conservação dos recursos e a 

preservação pura da natureza. 

O preservacionismo teve também influências de idéias européias, como a noção 

de ecologia, cunhada pelo darwinista alemão Ernest Haeckel, em 1866, segundo a qual 

os organismos vivos interagem entre si e com o meio ambiente. 

As posições preservacionistas continuaram no início do século XX com os 

trabalhos de Aldo Leopold em 1949, que se beneficiou dos avanços da ecologia como 

ciência, principalmente da noção de ecossistema, criada por Tansley em 1935. 

 

Novo Ambientalismo Brasileiro 

 

A história do conservacionismo brasileiro foi constituída com uma visão 

preservacionista, cuja idéia era dominante nas instituições privadas de conservação da 

natureza, como a “Sociedade para a Defesa da Flora e Fauna” do Estado de São 

Paulo, criada em 1927, e a “Sociedade de Amigos das Árvores”, criada em 1931. Os 

preservacionistas dominam as entidades de conservação mais antigas e clássicas do 

país, como a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN), a 

Funatura, Pronatura etc; sendo essas últimas mais ligadas à entidades internacionais 

de preservação. 
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Segundo Diegues (1994), a partir do início da década de 70, surge um 

ecologismo de denúncia no Brasil, representado pela Associação Gaúcha de Proteção 

ao Meio Ambiente Natural (AGAPAN), Resistência Ecológica, Associação Catarinense 

de Preservação da Natureza e a Associação Paulista de Proteção à Natureza (APPN). 

Em 1976, em um ato de coragem, o ecologista José Lutzenberger, 

representando dez organizações ecologistas, lança o Manifesto Ecológico Brasileiro: o 

fim do futuro? O Manifesto faz críticas severas a “religião” do progresso, a sociedade do 

desperdício e do consumismo, atacando a tecno-burocracia brasileira com seus 

grandes projetos, que começavam a ser implantados pelo regime militar, principalmente 

na Amazônia. 

A partir de meados dos anos 80, começou a surgir outro tipo de ambientalismo, 

mais ligado às questões sociais. Esse novo movimento surge no bojo da 

redemocratização e caracteriza-se pela crítica ao modelo de desenvolvimento 

econômico concentrador de renda e destruidor da natureza. Ele é representado pelo 

Conselho Nacional de Seringueiros, pelo Movimento dos Atingidos pelas Barragens, 

pelo Movimento dos Pescadores Artesanais, Movimento dos Indígenas e etc. 

 

Histórico da Criação dos Parques no Mundo 

 

Nos históricos da noção de parques nacionais e surgimento das preocupações 

com as populações tradicionais, em 1872 foi criado o primeiro Parque Nacional, quando 

da designação de milhares de hectares da região nordeste de Wyoming, na qual se 

estabeleceu o Parque Nacional de Yellowstone. Em seguida, o Canadá criou seu 

primeiro parque nacional em 1885, a Nova Zelândia em 1894 e a Austrália em 1898, 

juntamente com a África do Sul. Copiando esse modelo de parque nacional sem 

população, na América Latina o México estabeleceu sua primeira reserva florestal em 

1894, a Argentina em 1903, o Chile em 1926 e o Brasil em 1937, todos com objetivos 

de proteger áreas naturais de grande beleza cênica para usufruto dos visitantes (de fora 

da área). Como não havia uma definição sobre os objetivos dos parques nacionais, foi 

convocada, em 1933, a Convenção para a Preservação da Flora e Fauna, onde se 

definiram três características ao parque nacional: (a) são áreas controladas pelo poder 
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público; (b) são áreas para a preservação da fauna e flora, objetos de interesse 

estético, geológico e arqueológico, onde a caça é proibida; (c) devem servir à visitação 

pública. 

Muitas discussões e conflitos se sucederam com a reserva de grandes áreas 

para a criação de parques, principalmente com a idéia americana de se retirar destas 

áreas qualquer tipo de população, inclusive as tradicionais. Em 1986 o Plano de Ação 

Nahuel Hauapi (IUCN, 1986) recomenda, para resolver os conflitos, promover o 

desenvolvimento integrado das populações circunvizinhas ao parque, através da 

implantação de “zonas tampão” até o recrutamento de pessoal local para trabalhar na 

administração dos parques. Apesar das críticas que faz Ghimire (1991) a essa 

recomendação, concordamos com a proposta de McNeely (1993 apud DIEGUES, 

1994), na qual o autor propõe incentivos que levem os moradores (vizinhos) a 

conservar os recursos naturais da área. 

 

2.2 Criação dos Parques e Unidades de Conservação da Natureza no Brasil 

 

A primeira idéia e proposta de criação de parques nacionais, no Brasil, partiu do 

abolicionista André Rebouças, em 1876, mas só se concretizou em 1937 com a criação 

do Parque Nacional de Itatiaia. A expansão do número de parques nacionais foi 

bastante lenta, só houve um grande impulso na criação de unidades de conservação 

nas décadas de 70 e 80. 

No quadro seguinte observa-se essa cronologia comparada com o restante do 

mundo: 
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Quadro 01: 

Número de Áreas protegidas criadas por década no mundo e no Brasil 

 MUNDO BRASIL 

Antes de 1900 37 0 

1930 a 1939 251 3 

1940 a 1949 119 0 

1950 a 1959 319 3 

1960 a 1969 573 8 

1970 a 1979 1317 11 

1980 a 1989 781 58 

Fonte: Diegues, 1994. O mito moderno da natureza intocada, p.14. 

 

Analisando-se o período em que mais foram criadas unidades de conservação 

no Brasil (1970-1986), em pleno regime militar, Diegues (1994) avalia que a criação 

dessas unidades era feita de cima para baixo, sem consultar as regiões envolvidas, 

tampouco as populações afetadas em seu modo de vida pelas restrições que lhes eram 

impostas quanto ao uso dos recursos naturais. 

Em 1989, com sua criação, o IBAMA reavalia o Plano de Sistema Nacional de 

Conservação, mantendo os mesmos princípios que nortearam o estabelecimento de 

unidades de conservação nos países industrializados, sem atentar para a 

especificidade existente em países em desenvolvimento, como o Brasil. Novamente 

Diegues (1994) analisa este documento como derrotista, que antevê uma terra 

destruída, contendo “ilhas de conservação” e nada se diz a respeito do uso sustentado 

dos recursos naturais nas áreas fora (ZOA) das unidades de conservação, nem se 

valoriza o comportamento das comunidades chamadas tradicionais. 

Este documento de 1989 é a base do atual SNUC, criado pela Lei Federal n° 

9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o “Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC”, sendo que o legislador conseguiu, neste momento, 

contemplar na legislação esses aspectos referentes à participação das comunidades 

locais na criação e gestão das Unidades de Conservação da Natureza. Também impôs 

normas e restrições para a ocupação do entorno das Unidades de Conservação de 

Natureza, as chamadas Zonas de Amortecimento. 
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Influência americana na criação dos parques e Unidades de Conservação da 

Natureza em países tropicais 

 

A influência americana na criação de parques nacionais até hoje é muito forte 

nos países tropicais como Brasil. Esse modelo de parques nacionais, sem moradores, 

para a preservação da vida selvagem sofreu críticas tanto dentro como fora dos 

Estados Unidos. Um dos seus principais críticos é Diegues (1994), que descreve, em 

seu livro O Mito Moderno da Natureza Intocada, que essa dicotomia entre “povos” e 

“parques” tem um efeito devastador sobre as “populações tradicionais”, cuja relação 

com a natureza é diferente daquela analisada por Muir e os primeiros “ideólogos” dos 

parques nacionais norte-americanos. Essa inadequação, aliada a outros fatores como 

graves conflitos fundiários, noção inadequada de fiscalização, corporativismo dos 

administradores e expansão urbana estão na base do que se define como a “crise da 

conservação”. 

As críticas mais recentes à inadequação do modelo de Yellowstone aos países 

em desenvolvimento que apresentam uma grande diversidade cultural, atualmente 

provém daqueles que adotam um enfoque sócio-ambientalista. Esse grupo critica o 

ambientalismo importado dos países industrializados que não reflete as aspirações e 

conceitos sobre a relação homem-natureza dos países do sul. 

 

2.3 Zona de Amortecimento 

  

Quando Bresolin (2002) aborda a gestão do entorno e da zona de amortecimento 

em seu trabalho, há um excelente histórico sobre conceito de zona de amortecimento, 

esclarecendo que zona tampão "é uma zona periférica aos parques ou reservas 

equivalentes, onde são feitas restrições no uso dos recursos ou nas medidas de 

desenvolvimento para melhorar os valores de conservação da área". 

Esta definição se apoiou na Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA nº13/90 - que determinou uma faixa de 10 km em torno das unidades de 

conservação, na qual qualquer atividade que possa afetar a biota deve ser 
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obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente, estabelecendo-se até 

onde vai o alcance das limitações do uso do solo no entorno. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente - MMA/IBAMA (2002), o conceito de 

zona de amortecimento é análogo ao existente sobre a zona de transição ou zona 

tampão, e esta proposta apóia-se também na Convenção sobre Diversidade Biológica 

(ONU, 1992), aprovada pelo Decreto Legislativo nº 2, de 1994, pois o artigo 8 afirma 

que se deve, na medida do possível e conforme o caso, promover o desenvolvimento 

sustentável e ambientalmente sadio nas áreas adjacentes às áreas protegidas 

(unidades de conservação) a fim de reforçar a proteção destas áreas. 

Este documento descreve os principais problemas nas Unidades de 

Conservação vizinhas às áreas urbanas, que são as pressões de caça e a retirada de 

madeira e de espécies ornamentais da vegetação, esquecendo-se da pressão exercida 

pela expansão urbana e a ocupação irregular (favelas) que sofrem as Unidades de 

Conservação da Natureza localizadas nas cidades. 

Historicamente, após a adoção do Action Plan for Biosphere Reserves 

(UNESCO, 1984), o estabelecimento das zonas tampão tem sido cada vez mais 

reconhecido como um instrumento valioso para conservação das Unidades de 

Conservação. 

O Plano de Ação Nahuel Hauapi (IUCN, 1986) mencionou os conflitos entre as 

áreas protegidas e as zonas adjacentes, e recomendou a implantação das zonas 

tampão até o recrutamento de pessoal local para trabalhar na administração dos 

parques. (DIEGUES, 1994).  

Contraditoriamente, segundo o Ministério do Meio Ambiente (Decreto-Lei nº 

1282/94), não cabe à unidade de conservação a promoção do desenvolvimento 

econômico da região, apenas deve-se levar às populações vizinhas o conhecimento de 

como tratar o meio ambiente, visando à utilização sustentada dos recursos e a melhoria 

das condições de vida. 

No entanto, Indrusiak & Pádua (1997) observam que os esforços continuam 

orientados apenas aos impactos negativos derivados das comunidades do entorno, 

praticamente nada se avançou no propósito de mostrar a estas comunidades os 



52 

 

benefícios que estas áreas podem gerar e no sentido de integrá-las ao manejo das 

áreas protegidas. 

No que concerne a implantação das zonas de amortecimento o básico é 

considerar, segundo Cifuentes (apud PADOVAN, 2000), se a intervenção humana é 

direta ou indireta, real ou potencial, onde o desenho e manejo devem considerar as 

inter-relações entre pessoas e recursos, identificar áreas ou situações críticas nestas 

inter-relações, e orientar o manejo segundo a demanda real das áreas ou situações 

críticas. 

O Consórcio Mata Atlântica, segundo Diegues (1995b), propôs a criação de uma 

reserva da biosfera entre o litoral de São Paulo e do Paraná, onde existiriam zonas de 

amortecimento. O autor contrapôs que a prioridade nestas zonas deve ser dada não 

somente para coberturas florestais, mas também para projetos de uso sustentável das 

populações tradicionais. Identificou nestas zonas problemas de manejo participativo 

relacionados com o número excessivo de prioridades, além de envolverem temas muito 

amplos e diferenciados. 

No entanto, para Rocha (1997 apud BRESOLIN, 2002), apesar de alguns 

projetos onde foram criados zonas tampão terem sucesso na melhoria das condições 

de vida das populações locais, falharam amplamente na manutenção da integridade 

ambiental do núcleo protegido. 

Ao estudar vinte exemplos de estratégias em zonas de amortecimento na 

América Latina, que acabaram se convertendo em laboratórios de desenvolvimento 

sustentável, Ornat (1997 apud BRESOLIN, 2002) concluiu que é mais importante apoiar 

processos para criar capacidade e confiança do que perseguir produtos acabados como 

documentos, planos ou projetos isolados. 

Até o momento não se conhece com precisão um método de conservação e 

manejo de comprovado sucesso para estas zonas. Entretanto, é fundamental entender 

que o fato de se residir perto destas zonas representa uma possibilidade de se morar 

em ambientes mais saudáveis, sem poluição atmosférica, sonora, com temperaturas 

mais amenas no verão, belas paisagens naturais e, consequentemente, com melhor 

qualidade de vida. 
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A pesquisa de Bresolin (2002) continua mostrando outros estudos que falam da 

importância de se considerar os conhecimentos da comunidade local e de algumas 

lições que Putney (2000) retirou de projetos em zonas de amortecimento no México.  

Estas lições reafirmam que os gestores das Unidades de Conservação da Natureza não 

têm estrutura para atender adequadamente projetos de desenvolvimento sustentável 

nas zonas de amortecimento, não tendo estes projetos duração e recursos financeiros 

necessários para se obter mudanças positivas e duradouras, e com isso, acabam por 

negligenciar o manejo da própria Unidade de Conservação da Natureza. Os projetos 

que conseguiram aumentar o apoio das comunidades locais geralmente são os que 

possuem o enfoque de boa vizinhança, acompanhando a ação de comunidades na 

busca de soluções. 

Não foram encontrados estudos de implantação de zonas de amortecimento de 

Unidades de Conservação da Natureza dentro de cidades ou muito próximas de suas 

zonas urbanas, já implantadas ou em fase de expansão urbana. Com isso justifica-se 

novamente a necessidade de se desenvolver estudos para a implantação da Zona de 

Amortecimento da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, pois as comunidades de seu 

entorno, assim como do entorno de outras Unidades de Conservação da Natureza 

dentro das cidades, possuem características de moradores de cidades, incluindo 

favelas. São diferentes de comunidades rurais ou ribeirinhas que sobrevivem da 

agricultura familiar ou da extração de recursos naturais. Entretanto, não achamos que 

este tipo de comunidade urbana poderá sobreviver através da implantação de projetos 

de ecoturismo, ou produção de artesanatos, pois muitas vezes as Unidades de 

Conservação da Natureza urbanas não possuem atributos naturais suficientes para 

atrair visitantes e turistas em quantidade suficiente para a sustentação dessas 

comunidades. Existem vários casos em que essas Unidades de Conservação da 

Natureza urbanas são implantadas para se conservar áreas verdes dentro das cidades, 

produzindo outros benefícios para toda a população residente. 

Na maioria dos casos de grandes cidades, essa população do entorno varia 

entre a classe média alta, com suas belas residências, e a população mais carente, que 

constrói moradias irregulares (favelas). São trabalhadores dos bairros vizinhos, que não 

sabem como usufruir dos atributos naturais dessas áreas, como também “bandidos”, 
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que às vezes as subutilizam como esconderijo para o tráfico de drogas ou outros 

delitos.  

Com isso, é importante encontrar um novo modelo de ocupação e uso do solo 

nas Zonas de Amortecimento deste tipo de Unidade de Conservação da Natureza, 

mostrando para a comunidade local os benefícios de se residir no entorno de grandes 

áreas verdes. Acreditamos que uma urbanização baseada na ecologia urbana poderá 

transformar essas Zonas de Amortecimento em locais aprazíveis de moradia, com mais 

qualidade de vida. 

No caso específico da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, são vários os vetores 

antrópicos que pressionam as áreas que a compõem. Torna-se, pois, necessário e 

urgente, a realização de cadastro imobiliário e fundiário das áreas inseridas na 

Reserva. Outro estudo detalhado que deveria ser implementado, diz respeito às 

tendências de expansão da cidade junto à área, estudo esse que serviria de subsídio 

para o ordenamento das alterações que se fizerem necessárias nas legislações 

urbanísticas vigentes nas áreas do entorno do Parque, de forma a garantir ocupações e 

usos compatíveis nas zonas de amortecimento e corredores ecológicos da futura 

unidade. 

Com relação às ocupações irregulares nas fraldas da Reserva, faz-se necessário 

a implementação de políticas capazes de refrear o crescimento das mesmas, através 

de delimitação, urbanização e regularização fundiária, e intensa fiscalização, capaz de 

inibir a expansão e o surgimento de novos focos de ocupações irregulares. 

Outro vetor preocupante diz respeito aos inúmeros acessos identificados, 

regulares ou não, que cortam a área proposta para o Parque, causando a fragmentação 

de habitat e degradação dos recursos naturais. 

 

As entrevistas 

 

As entrevistas foram extremamente prejudicadas neste estudo, feitas 

informalmente, com respostas bem simples e sem registros. Isso aconteceu devido ao 

desinteresse pelo assunto, tanto pelos entrevistados que já não estavam mais em seus 

cargos de secretários, como pelos que tinham acabado de entrar neles, pois a época 
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das entrevistas foi de mudança de governo. Talvez ambos refletissem o desinteresse do 

executivo em resolver a questão. Por isso, buscamos no decorrer do estudo encontrar 

outras formas de avaliação dos questionamentos iniciais que reafirmam nossa hipótese. 

Foram entrevistados o professor Jefferson da Silveira Martins, Secretário de 

Meio Ambiente do Município de Niterói no período de 2005 a 2008, e o arquiteto Adir 

Motta Filho, também Secretário de Urbanismo no mesmo período. 

As principais informações retiradas dessas entrevistas foram: 

 

 Ambos conhecem bem a importância da implantação de Zonas de 

Amortecimento no entorno de Unidades de Conservação da Natureza, em 

especial a da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, e também de sua 

regulamentação, tanto que, juntos, solicitaram os estudos necessários à sua 

recategorização; 

 Ambos percebem que o macrozoneamento protege o entorno da Reserva, mas 

acham que as fiscalizações têm que ser mais intensas; 

 Ambos reconhecem que o principal impedimento para a implantação definitiva do 

Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro são os custos atrelados às necessárias 

desapropriações. 

 Buscamos entrevistar também os atuais Secretários José Antonio Fernandez 

(Zaff), na Secretaria de Meio Ambiente, e Maria Cristina Monnerat, na Secretaria 

de Urbanismo, e encontramos respostas similares as já descritas. Por fim 

entrevistamos o Fernando Guida, quando da nova mudança de secretário de 

meio ambiente, e que também estava empenhado em outras questões que não a 

regularização definitiva da Reserva Darcy Ribeiro. Sua gestão trataria deste 

assunto mais pra frente. 

 

No site da Associação de Amigos do Parque Natural Darcy Ribeiro (AMADARCY) 

encontra-se um histórico bem detalhado da luta da comunidade local pela 

recategorização da Reserva Darcy Ribeiro. Esse histórico mostra a luta desde o ano 

2000 até 2010, quando reafirmam o desinteresse da Gestão Municipal e priorizam 

encontrar um caminho via ALERJ (Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). 
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Como nas últimas eleições o ex-vereador Felipe Peixoto, que tanto ajudou a 

comunidade com o Projeto de Lei 132/2008, conquistou o diploma de Deputado 

Estadual, é possível que se constitua em porta para se conseguir a efetivação da 

recategorização da Reserva Darcy Ribeiro. 

Apesar de não constar no histórico descrito abaixo, em outubro de 2011, antes 

da revisão final desta dissertação, sugerida pela banca examinadora, recebemos a 

notícia que o Secretário de Estado do Ambiente solicitou ao governador do Estado que 

decretasse a inclusão da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro aos limites do Parque 

Estadual da Serra da Tiririca, ato que irá proteger definitivamente este ambiente natural, 

sem a necessidade de sua recategorização. Os custos deste ato oficial recairão sobre o 

Estado e deverão vir do Fundo Estadual de Conservação Ambiental – FECAM. Este 

Decreto deverá ser publicado em Diário Oficial ainda este ano de 2011. 

Durante todo o ano de 2011 alguns técnicos da Secretaria Estadual do Ambiente 

estudaram a possibilidade de agregar a área da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro ao 

Parque Estadual da Serra da Tiririca, devido as suas características ecossistêmicas e a 

proximidade dos mesmos, em especial no bairro de Várzea das Moças, como já 

havíamos destacado aqui. 

Assim, com a incorporação da Reserva Darcy Ribeiro ao Parque da Serra da 

Tiririca, a Reserva legalmente recebe uma Zona de Amortecimento, que será a mesma 

sugerida no estudo da Ecologus, com pequenas modificações para adaptá-la à ZOA do 

Parque. 

Em seguida, reproduz-se o histórico das atividades da AMADARCY na busca 

pela recategorização da Reserva: 

 
Histórico do Processo de Recategorização da Reserva Ecológica Darcy 
Ribeiro 
 
A Reserva Ecológica Municipal Darcy Ribeiro (REMDR) foi criada em  março de 
1997 pela lei Municipal número 1.566/97.  Esta Unidade de Conservação engloba 
a Serra do Malheiro, a Serra Grande, a Serra do Jacaré e a Serra do Cantagalo, 
abrangendo os bairros de Pendotiba, Piratininga, Itaipu, Rio do Ouro, Várzea das 
Moças e Engenho do Mato do Município de Niterói.  Sendo uma área estimada 
de 12,4 quilômetros quadrados e um perímetro de 55 quilômetros. 
 
Em 2000 - A Prefeitura de Niterói apresentou proposta de projeto ao Fundo 
Nacional de Meio Ambiente que firmou o Convênio/MMA número 102, para apoio 
financeiro do chamado Projeto Darcy Ribeiro, que viabilizaria o processo de 
Conservação da REMDR. 



57 

 

 
Em 2002 - Devido à mudanças de Governo o Projeto Darcy Ribeiro andou a 
passos lentos, quase em anonimato.  Alguns Condomínios da Região Oceânica 
de Niterói se uniram em novembro deste ano, formando  o “Grupo de 
Condomínios da Região Oceânica pela Preservação da Reserva Darcy Ribeiro” 
(GCROPDR).  Desta forma iniciou-se um inquérito Civil (processo 218/02 – 
13/11/2002) no Ministério Público levantando a questão de desmatamentos na 
área da Reserva Ecológica Municipal Darcy Ribeiro. 
 
Em 2003 - Em paralelo ao Processo Civil do Ministério Público, o grupo 
(GCROPDR) elaborou um trabalho que foi entregue  ao Prefeito Godofredo Pinto 
com sugestões para que se priorizassem os trabalhos de  conservação da 
REMDR. 
Observou-se que a legislação da Reserva criada em 1997 não se enquadrava 
aos modelos de Unidades de Conservação  instituídos em 2000 pela Lei Federal 
número 9.985 que criou o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação e que os limites da REMDR já não eram exatamente os mesmos da 
época de sua criação no ano de 1997. 
Iniciou-se então um Processo Participativo – Sociedade Civil/Poder Público 
para a questão da REMDR. 
 
Em 2004 - Decorrente dos questionamentos do GCROPDR a Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (SMARH), voltou a  priorizar para a questão da 
REMDR. 
Abaixo segue lista de ações: 
A Prefeitura criou um Grupo de Trabalho (GT) integrando funcionários da 
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SMARH) e da Secretaria de 
Urbanismo iniciando estudos  para adequar a REMDR ao Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), desta forma iniciaram-se estudos para futura 
criação do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro. 
O Movimento pela Preservação da Reserva Darcy Ribeiro, representação 
informal da Sociedade Civil foi formado para de forma mais abrangente dar 
continuidade aos trabalhos do GCROPDR. 
Em dezembro foi organizado pela Coordenação do Projeto Darcy Ribeiro 
(SMARH) um Workshop abordando a questão da REMDR.  Este evento se deu 
de forma participativa, e deste encontro foi criado oficialmente pela SMARH o 
Comitê Executivo formado por representantes da Sociedade Civil com a 
finalidade acompanhar os trabalhos da REMDR em andamento na SMARH. 
 
Em 2005 - A oficialização do Comitê Executivo deu início a um processo 
participativo. Alguns representantes da Sociedade Civil se organizaram e 
apresentaram alguns projetos à SMARH, segue lista abaixo: 
• Programa de Educação Ambiental para Comunidades do Entorno da Reserva 
Ecológica Darcy Ribeiro (Ana Angélica Monteiro de Barros e Cássio Garcez) 
• Projeto Social Reserva Darcy Ribeiro (Ana Lúcia Jordão Lemos e Maria 
Elizabeth Figueiredo)  
• Projeto de Trilha Piloto para a Reserva Darcy Ribeiro (Cássio Garcez) 
• Criação de um Site para a Reserva Darcy Ribeiro (Rosemary Fonte) 
Os projetos não foram levados adiante, mas afirmaram o anseio da Sociedade 
Civil pela preservação da Unidade de Conservação. 
- Logo adiante em maio o Grupo de Trabalho convocou o Comitê Executivo e a 
Sociedade Civil para Reunião na Prefeitura onde foram apresentados os 
progressos do Levantamento Fundiário do Futuro Parque Ambiental Municipal 
Darcy Ribeiro. Deste encontro nasceu a idéia de desmembrar-se a área da 
Reserva em duas Unidades de Conservação: Parque Natural Municipal Darcy 
Ribeiro e Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal Darcy Ribeiro (ARIE). 
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- Em Agosto a Secretaria de Meio Ambiente convocou o Comitê Executivo e a 
Sociedade Civil para Reunião na Prefeitura e informou o término do Convênio 
firmado entre a Prefeitura de Niterói e a Ministério do Meio Ambiente que 
viabilizava financeiramente o Projeto Darcy Ribeiro.  Sendo assim, os trabalhos 
seguiram focados na elaboração dos Projetos de Lei que irão criar o Parque 
Natural e ARIE Darcy Ribeiro, após votação na Câmara de Vereadores. 
- Em novembro foi criado oficialmente pela Prefeitura um novo Grupo de Trabalho 
integrado por Membros da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
Secretaria de Urbanismo, Comitê Executivo e Procuradoria Geral do Município.  
O novo GT tem como objetivo a elaboração dos projetos de lei que regerão a 
criação do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro e ARIE Darcy Ribeiro. 
 
Em 2006 - O grupo de Trabalho (GT) criado em novembro de 2005 trabalhou 
durante todo o ano de 2006 estruturando a formatação dos Projetos de Lei que 
criarão o Parque Natural Municipal e ARIE Darcy Ribeiro. 
-  Em Paralelo a este trabalho a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos de Niterói contratou a empresa Ecologus para iniciar a elaboração do 
Plano de Manejo da área do Parque para   o diagnóstico da área acompanhar  os 
Projetos de Lei das referidas Unidades de Conservação ao serem apresentados 
na Câmara de Vereadores para apreciação e votação. 
- O Movimento pela Preservação da Reserva Darcy Ribeiro em setembro no Dia 
Mundial de Limpeza de Praias e Rios realizou um trabalho de limpeza e 
conscientização da importância do Rio Jacaré, cuja nascente é na área do 
PNMDR e suas águas sofrem com o adensamento da população ao longo do seu 
percurso. Foi elaborado um relatório e a proposta  é ser um trabalho continuado. 
- No final de 2006 observou-se que a formatação do Projeto de Lei do Parque 
Natural Municipal Darcy Ribeiro estava praticamente finalizado. Porém a 
formatação do Projeto de Lei da ARIE ainda estava em fase inicial, faltando ainda 
serem estabelecidos os parâmetros que possibilitarão a elaboração de todo o 
trabalho. 
 
Em 2007 - Observando a inatividade do GT, em março de 2007 o Movimento 
pela Preservação da Reserva Darcy Ribeiro,  inicia o processo que em outubro 
criou uma representação formal para a questão da RDR, a Amadarcy – 
Associação de Amigos do Parque Natural Darcy Ribeiro. A Amadarcy deu 
continuidade à dois trabalhos que já estavam em andamento, “Conhecendo o Rio 
Jacaré” e o “Plano da Trilha da Pedra do Cantagalo”.  Em paralelo o Vereador 
Felipe Peixoto instalou uma comissão na Câmara de Vereadores para 
acompanhar os trabalhos do Município sobre as propostas para a área da 
Reserva Ecológica Municipal Darcy Ribeiro. Foram realizadas 2 Audiências 
Públicas e os Secretários Municipais de Urbanismo e de Meio Ambiente foram 
solicitados à se apresentarem à esta casa para relatar o andamentos dos 
trabalhos. Em dezembro aconteceram as últimas reuniões na Câmara de 
Vereadores e deixaram um saldo positivo para ser trabalhado em 2008. 
 
Em 2008 - Em maio a Audiência Pública promovida pelo Vereador Felipe Peixoto 
na Câmara Municipal de Vereadores gerou um impacto positivo e como 
conseqüência as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e 
de Urbanismo dinamizaram os trabalhos de formatação dos Projetos de Lei do 
Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro e ARIE- Área de Relevante Interesse 
Ecológico, a serem encaminhados à votação no Legislativo Municipal. A 
proposta  discutida e aprovada em 2006  que apontou para a área novas 
categorias de Unidade de Conservação (Parque Natural e ARIE) foi respeitada e 
os estudos foram continuados seguindo nesta direção.  A Amadarcy foi incluída 
nesta nova etapa dos estudos onde foram realizadas  diversas visitas de campo e 
reuniões nas Secretarias Municipais citadas. 
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Em Paralelo à esta questão técnica em andamento o Ministério Público se 
mostrou presente à causa com freqüentes intervenções por parte do Promotor de 
Justiça Dr. Luciano Oliveira Mattos de Souza solicitando do Poder Executivo 
Municipal a formatação do Projeto de Lei que irá criar o Parque Natural Municipal 
e ARIE Darcy Ribeiro – Inquérito Civil 177/07. 
Em Novembro de 2008 os Vereadores André Diniz, Felipe Peixoto e Paulo 
Eduardo Gomes protocolaram o Projeto de Lei 132 que propõe a 
Recategorização da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro.  Mais uma vez a parcela 
da Sociedade Civil que objetiva a conservação da área esteve presente e apoiou 
a iniciativa dos vereadores.  Em dezembro, o PL 132 foi votado e aprovado em 
primeira votação e o trâmite será continuado na nova Gestão Legislativa em 
2009. 
 
Em 2009 - Em Janeiro inicia-se uma nova Gestão Municipal tendo como Prefeito 
o Sr. Jorge Roberto Silveira.  Neste momento os integrantes da AMADARCY 
iniciaram um trabalho de articulação junto à nova gestão municipal com o objetivo 
de continuar o processo de recategorização da área.  Como fruto deste empenho 
a Associação foi convidada para integrar o COMAN, Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, porém o processo de Recategorização da Área foi esvaziado pelo 
Município e o PL !32 que tramitava na Câmara Municipal de Vereadores não 
voltou foi engavetado.  Sem perspectivas positivas para o processo de 
Recategorização, em julho a Associação buscou  ajuda do Ministério Público do 
Estado onde ficou estabelecido em Reunião com Dr. Luciano Mattos, Promotor 
de Justiça, representantes da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e 
representantes da Sociedade Civil, que a Recategorização da Reserva de dar na 
esfera do Estado. 
 
Em 2010 - A Gestão Municipal continua não priorizando a recategorização da 
Reserva e a área continua sem gestão e propostas de conservação.  A estratégia 
firmada junto ao Ministério Público de encaminhar de avançar no processo de 
Recategorização da área junto ao Estado também não avança por falta de 
vontade política de ambas as partes, Município e Estado.  A Associação se 
mantém fiel à nova estratégia de que o Processo de Recategorização da área 
deve se dar na Esfera do Estado.  Sendo assim, a construção do Site é priorizado 
para ampliar a discussão e disponibilizar todas as informações na internet.  
Novas estratégias para alcançar velhos objetivos ganham forma através da 
organização de um Lista de Assinaturas e de Compromissos de Campanha 
firmados com Candidatos à Deputado Estadual, visando a tramitação de um 
Projeto de Lei na ALERJ. (Fonte: www.amadarcy.org.br. Acesso em 16 mar. 
2011). 

 

Após compreensão dos caminhos que nosso ambientalismo seguiu, e da 

aplicação da legislação ambiental sobre a Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, 

passaremos, a seguir, a conhecer mais detalhadamente essa Unidade de Conservação 

da Natureza e suas características principais, enfocando na proposta de Zona de 

Amortecimento. 

 

 

 

 

http://www.amadarcy.org.br/
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Após termos revisto a história do ambientalismo no mundo, as diversas formas 

encontradas para se preservar ambientes naturais, sua influência no Brasil e qual é a 

atual situação da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro em termos de proteção legal, vamos 

analisar as diversas características físicas, sociais, econômicas, e principalmente, a 

possibilidade de criação de uma Zona de Amortecimento para a Reserva Ecológica 

Darcy Ribeiro.   

A Reserva Ecológica Darcy Ribeiro (RDR), criada pela Lei Municipal nº 1566 de 

20 de março de 1997, não se harmoniza com as categorias de Unidades de 

Conservação previstas na Lei Federal que regulamenta o assunto (Lei Federal nº 

9.985/2000).  

Buscando promover a efetiva implementação da Unidade, a Prefeitura Municipal 

de Niterói, no ano de 2006, iniciou os estudos visando à readequação desta Unidade de 

Conservação da Natureza, e também a conclusão do respectivo Plano de Manejo. 

Nessa ocasião, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SMARH), órgão municipal responsável pelo gerenciamento da Reserva Darcy Ribeiro, 

solicitou a criação de uma nova Unidade de Conservação, da categoria Parque Natural 

Municipal, em substituição à atual Reserva Ecológica, promovendo a desafetação de 

partes da sua área original, em face da existência de parcelamentos e/ou ocupações 

irregulares consolidados no entorno da mesma, incompatíveis com os objetivos da 

Unidade Conservação. A criação da nova unidade prevê, ainda, a incorporação de 

áreas não inclusas anteriormente na Reserva. Essa incorporação, apesar de 

tecnicamente necessária, aumenta os custos de desapropriação, que hoje é um dos 

principais fatores impeditivos da regulamentação do Parque. 

Como não há outros estudos disponíveis sobre a área, encontramos no Plano de 

Manejo do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro, elaborado pela empresa Ecologus 

Engenharia Consultiva a partir do ano de 2006 e concluído em 2007, a maioria das 

informações descritas a seguir. 

Conforme descrito no Diagnóstico Socioambiental do Plano de Manejo, no 

Município de Niterói encontra-se um amplo conjunto de áreas naturais protegidas, de 
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diferentes categorias: as Áreas de Preservação Permanente, definidas no Código 

Florestal; cinqüenta e seis (56) Áreas de Especial Interesse Ambiental, instituídas pelo 

Plano Diretor do Município (Lei Municipal nº 1157/92); e quatorze (14) Unidades de 

Conservação (Mapa 01 – Unidades de Conservação no Município de Niterói e Mapa 02 

– Vegetação. Fonte: Ecologus, 2007).   
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Mapa 01 - Unidades de Conservação no Município de Niterói. 
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Mapa 02 – Vegetação. 
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A área de estudo e a proposta de delimitação do futuro Parque, definidos pela 

SMARH, é composta pela Reserva Ecológica Darcy Ribeiro e seu entorno. Possui  

30,83 Km² e abriga três Unidades de Conservação superpostas, listadas a seguir, por 

ordem cronológica de criação. (Ecologus, 1997).  

 

 Área de Proteção Ambiental (APA) das Lagunas e Florestas de Niterói; 

 Parque Municipal da Pedra do Cantagalo; 

 Reserva Ecológica Darcy Ribeiro. 

 

Nesse conjunto, a Área de Proteção Ambiental das Lagunas e Florestas é a UCN 

com maior dimensão e abrange grande parte da Reserva Darcy Ribeiro e todo o Parque 

Municipal da Pedra do Cantagalo. O Parque é circunscrito à Reserva Ecológica, cuja 

área total é de 12,31 km2. Não se dispõe de dados oficiais sobre os limites e 

dimensões da Área de Proteção Ambiental e do Parque, porém o território da APA 

praticamente corresponde aos limites da Região Oceânica. 

A região onde se localiza a Reserva Ecológica Darcy Ribeiro é dotada de 

significativos atributos naturais e paisagísticos, sendo originalmente recoberta por 

restingas e Mata Atlântica, situadas nos limites de belas praias de oceânicas.  

 

 

 

          Foto 01: Mata a beira rio. Tirada pelo autor em 03/2011.  
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Foto 02: Vista Panorâmica. Tirada pelo autor em 03/2011. 

 

 

 

 

 

Foto 03: Vegetação exuberante. Tirada pelo autor em 03/2011. 

 

Estas características vêm servindo como atrativo à expansão urbana do 

município de Niterói desde a década de 1970, o que acarretou na abertura de novos 

bairros, loteamentos e condomínios na região. Este processo teve como conseqüência 

a rápida e significativa redução da cobertura vegetal existente.   

As principais UCN criadas na região formam um grande corredor de áreas 

protegidas, limitando-se com o município vizinho de Maricá, na região da Serra da 

Tiririca. Além da Serra da Tiririca, que já foi mais estudada sob os pontos de vista 

técnico e científico, na Região Oceânica do Município de Niterói estão várias outras 
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áreas onde ocorrem relevantes trechos com cobertura florestal nativa, em bom estado 

de conservação. Tais áreas foram definidas como de Especial Interesse Ambiental pelo 

Plano Diretor de Niterói (Lei Municipal n.1157/92), sendo que algumas delas foram 

protegidas por outros diplomas legais. 

A criação da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro (RDR) significou a superposição 

de três unidades de conservação: a própria Reserva Darcy Ribeiro, criada sobre a área 

do Parque Municipal da Pedra do Cantagalo, que se encontra inserido na APA das 

Lagunas e Florestas de Niterói. Muito embora este fato por si não configure incoerência, 

pode haver sobreposição relativa aos objetivos, usos e manejos dissonantes entre os 

diversos tipos de unidades, bem como no tratamento dado ao entorno (Mapa 03 - 

Limites da Área de Estudo do Futuro Parque da Proposta PMN. Fonte: Ecologus, 2007).  
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Mapa 03 - Limites da Área de Estudo do Futuro Parque da Proposta PMN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

A Reserva e seu entorno sofrem, hoje, uma forte pressão da expansão urbana, 

fenômeno que leva a degradação do ambiente natural. As principais motivações que 

justificam a criação e a efetiva implementação do Parque Natural Municipal Darcy 

Ribeiro são:  

 

 Grande potencial biótico e abiótico, com destaque para os remanescentes de 

Mata Atlântica e cursos d’água com nascentes inseridas na área da Unidade; 

 

 

Foto 04: Riacho sob ponte – Rio do Ouro. Tirada pelo autor em 03/2011. 

 

 

 

 

Foto 05: Pequena represa de córrego. Tirada pelo autor em 03/2011. 
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 Concentração de Áreas de Preservação Permanente, portanto inaptas para a 

ocupação humana; 

 Presença de um importante mirante natural da cidade de Niterói, a Pedra do 

Cantagalo, na Serra de mesmo nome; 

 Existência de outros pontos de observação privilegiados, nas cotas mais altas 

das Serras Grande e do Malheiro, e no Morro do Cantagalo, com potencial para 

visitação, uso recreativo e educacional da unidade; 

 Rápida expansão populacional nas áreas do entorno, exigindo ordenamento do 

uso do solo e dos recursos naturais na região; 

 Necessidade de recuperação de áreas degradadas, buscando-se evitar a 

fragmentação de habitats naturais; 

 Proporcionar a manutenção da conectividade entre os maciços protegidos da 

Serra da Tiririca (Parque Estadual da Serra da Tiririca) e do Morro da Viração 

(Parque da Cidade). 

 

Considerando a baixa efetividade na implementação da RDR, conjugado com o 

ritmo intenso de mudança nas características físicas e socioeconômicas da região, se 

faz necessário redefinir as funções previstas para a Reserva. O Diagnóstico 

Socioambiental sugere que devem ser criados novos mecanismos legais, adaptados à 

atual realidade criada pelo SNUC, que tornem esta Unidade elegível para a realização 

de atividades de conservação do meio ambiente, incluindo-se aí a possibilidade de 

captação de recursos de fontes diversas. A utilização destes mecanismos passa pela 

redefinição de limites da Reserva Darcy Ribeiro, bem como a sua inserção no Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação através da mudança na categoria da Unidade. 

 

3.1 Dimensão Físico-territorial, Ambiental, Social, Econômica e de Infra-Estrutura 

 

A Reserva Ecológica Darcy Ribeiro foi criada pela Lei Municipal nº 1.566 de 20 

de março de 1997. No anexo 1 encontra-se sua delimitação descritiva e no Mapa 05, 

p.69, sua localização central no Município. 
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Seguindo as informações já ordenadas e sistematizadas no Diagnóstico 

Socioambiental, a Reserva Darcy Ribeiro está localizada na parte central do município e 

abrange um conjunto de elevações interligadas (Morro do Cantagalo, Morro do Jacaré, 

Serra Grande, Serra do Malheiro e Grota Funda) que se desenvolvem no sentido 

sudoeste/nordeste. Seu território, com cerca de 12 milhões de metros quadrados de 

extensão e perímetro de 58 quilômetros, integra parte das Regiões de Planejamento 

Oceânica, Leste e de Pendotiba. 

A área de estudo que a Ecologus definiu para avaliação das dinâmicas de 

ocupação e pressões antrópicas sobre a RDR, possui cerca de 30 milhões de metros 

quadrados, e perímetro de 27 quilômetros, incluindo a Reserva. Abrange 10 bairros e 

está definida e delimitada por um conjunto de vias. 

Tomando-se como ponto de início do perímetro o Trevo de Maria Paula, na 

Região de Pendotiba, temos o seguinte contorno: início pela Estrada Velha de Maricá 

ou Estrada Rio do Ouro até o entroncamento com a Rodovia Tronco Norte Fluminense-

RJ 106; por esta até a Avenida Everton Xavier em Várzea das Moças na Região Leste; 

por esta até a Estrada Francisco da Cruz Nunes na Região Oceânica; por esta até o 

entroncamento com a Av. Nelson de Oliveira e Silva, na Região de Pendotiba; seguindo 

pela mesma até a Rua Thomas Edson de Andrade Vieira, na Vila Progresso; seguindo 

pela mesma até a Estrada Caetano Monteiro e daí seguindo em direção ao Trevo de 

Maria Paula, fechando o perímetro. 

A Reserva e sua vizinhança imediata está inserida, no todo ou em parte, nos 

seguintes bairros, de acordo com a Região de Planejamento:  

 

 Região Oceânica: Cafubá, Jacaré, Santo Antonio, Maravista e Serra Grande; 

 Região Leste: Muriqui e Rio do Ouro; 

 Região de Pendotiba: Cantagalo, Vila Progresso e Maria Paula. 

 

Segundo levantamento realizado até 2006 pela Secretaria de Urbanismo e 

Controle Urbano, são 43 os parcelamentos formais e próprios identificados que estão 

inseridos, no todo ou em parte, no território da Reserva. Destes, 17 são classificados 

como loteamentos, 04 como condomínios horizontais, 03 como desmembramentos, 18 
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como glebas e 01 como próprio municipal (Mapa 04 – Situação fundiária na Área da 

Reserva, Mapa 05 - Localização da Área de Estudo e UCs e Mapa 06 - Ocupações e 

Acessos na Área de Estudo. Fonte: Ecologus, 2007). 
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Mapa 04 - Situação Fundiária na Área da Reserva 
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Mapa 05 - Localização da Área de Estudo e UCs   
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Mapa 06 – Ocupações e Acessos na Área de Estudo 
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Com relação às glebas, cabe destacar 03 destas, inseridas integralmente dentro 

dos limites da RDR, possuem área superior a 1 milhão de metros quadrados, e que 

somadas totalizam cerca de 7 milhões de metros quadrados, área que corresponde a 

58% do território da atual Unidade de Conservação. Ressalve-se ainda que, apesar de 

não se dispor de um cadastro fundiário atualizado, há indícios de que estas glebas 

tenham sido desmembradas, conforme demonstra o Cadastro Expedito realizado pela 

Ecologus na área preliminarmente definida pela Prefeitura para o futuro Parque, onde 

foram registradas 99 edificações de uso predominantemente residencial, além da 

existência de 01 cemitério (Foto 06), 01 motel, 01 complexo esportivo e social da 

ANDEF - Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Foto 07), e 01 lavra de água 

mineral. 

 

  
Foto 06: Cemitério Parque da Colina.  Tirada pelo autor em 03/2011. 

 

 

 

Foto 07: ANDEF. Tirada pelo autor em 03/2011. 
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Com relação aos loteamentos e condomínios, não há levantamentos com os 

quantitativos de lotes existentes e, destes, quantos se encontram dentro dos limites da 

Reserva. Identifica-se, no entanto, que a maior parte dos lotes e/ou ocupações ocorrem 

na Região Oceânica, seguida da Região Leste. No item relativo aos parcelamentos, 

apresentado adiante, foram relacionados, quando possível, as áreas dos mesmos que 

se encontram circunscritas à Reserva. 

Além dos parcelamentos formais são identificados 20 conjuntos de ocupações 

irregulares na área de estudo, sendo 3 no Bairro do Jacaré, 1 entre o Bairro do Jacaré e 

Santo Antonio, 02 em Maravista, 03 em Serra Grande na Região Oceânica, e 11 no 

Bairro do Rio do Ouro, na Região Leste.  

É importante destacar que as três Regiões mencionadas, onde está inserida a 

Unidade de Conservação, são aquelas que apresentaram no período de 1991 a 2000 

os maiores índices de crescimento, a saber: Região Oceânica 5,92% a.a., Regiões 

Leste 1,98% a.a. e Pendotiba 1,49% a.a., embora o crescimento para o conjunto da 

cidade no período tenha sido de 0,58% ao ano. 

No Mapa 06 (p.70), estão indicadas as densidades de ocupação, as ocupações 

irregulares e os principais acessos existentes na área de estudo, bem como os usos 

diferenciados. Cabe destacar que a terminologia “acessos” foi aplicada, no contexto 

deste mapa, tanto para identificar vias não pavimentadas e/ou mesmo trilhas, cuja 

distinção não foi possível a partir das imagens disponíveis.  

A área de estudo abrange, no todo ou em parte, 28 Setores Censitários do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a partir dos quais foram colhidos dados 

para as análises apresentadas a seguir. 

Situada na confluência das Regiões de Planejamento de Pendotiba, Leste e 

Oceânica, uma das regiões que atualmente sofre maior pressão antrópica, associada 

com o processo de expansão da cidade de Niterói, sendo que alguns dos bairros em 

que está inserida, ou de seu entorno, se revelam entre aqueles que registraram as 

maiores taxas anuais de crescimento da população no município, no período 

intercensitário 1991/2000. 

Este território apresentava, em 2000, uma população total de 22.237 habitantes, 

distribuídos em 7.631 domicílios, segundo os dados do Censo Demográfico realizado 
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pelo IBGE (Mapa 07 – Ocupações Identificadas nas Áreas da Reserva e do Parque e 

Mapa 08 - Setores Censitários na Área de Estudo e Projeções Demográficas para 2010. 

Fonte: Ecologus, 2007). 
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Mapa 07 - Ocupações Identificadas nas Áreas da Reserva e do Parque. 
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Mapa 08 - Setores Censitários na Área de Estudo e Projeções Demográficas para 2010. 
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O quadro 02, a seguir, apresenta estas informações consolidadas por Região. 

 

Quadro 02: Perfil das Regiões da Área de Estudo 

Região  
Área 

(km
2
) 

População  

2000 

Domicílios 

2000 

Densidade 

(hab/km
2
) 

Média 

(hab/dom) 

Pendotiba   5,24 4.527 1.504 864,43 3,01 

Oceânica  14,42 13.169 4.460 913,52 2,95 

Leste  11,24 4.541 1.667 403,89 2,72 

Total  30,90 22.237 7.631 719,74 2,91 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.  

 

Esta população cresceu, no período entre 1991 e 2000, em todos os setores 

censitários considerados, principalmente naqueles localizados na Região Oceânica, e 

em especial os relacionados ao bairro de Serra Grande (setores: 

330330210000040/41/42/43), como mostra o quadro 03, a seguir. 

 

Quadro 03: Crescimento Estimado da População e Domicílios na Área de Estudo 

Região  Bairro 
População 

2000 

Domicílios  

2000 

População 

2010  

Domicílios 

2010  

Incremento 

de 

População  

Incremento 

de 

Domicílios  

P
e
n

d
o

ti
b

a
 

Maria Paula 2.112 696 3.126 1.030 1.014 334 

Vila 

Progresso 
2.149 720 3.029 1.015 880 295 

Cantagalo 266 88 325 107 59 19 

Subtotal 4.527 1.504 6.480 2.152 1.953 648 

O
c
e
â
n

ic
a

 

St.Antonio e 

Maravista 
5.685 1.932 9.283 3.158 3.598 1.226 

Jacaré/ 

Cafubá 
4.148 1.339 7.036 2.272 2.888 933 

Serra Grande 3.336 1.189 7.461 2.659 4.125 1.470 

Subtotal 13.169 4.460 23.790 8.089 10.621 3.629 

L
e
s
te

 

Muriqui 991 387 1.145 447 154 60  

Rio do Ouro 3.550 1.280 4.063 1.465 513 185 

Subtotal 4.541 1.667 5.207 1.912 666 245 

 Total 22.237 7.631 35.476 12.153 13.239 4.522 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000. 
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Este mesmo quadro indica ainda que, mantidas as mesmas taxas de 

crescimento anual da população em cada bairro até 2010, e aplicando-as aos setores 

censitários correspondentes, já em 2006 a região considerada como Área de Influência 

Direta (Área de Estudo) estaria contando com mais de 29.000 habitantes, atingindo em 

2010 um contingente superior a 35.000 moradores. 

Estas previsões, se efetivadas, trariam conseqüências altamente prejudiciais 

para os objetivos pretendidos de conservação desta área. Com efeito, admitindo-se a 

população estimada anteriormente para o ano de 2010, e que se mantivesse constante 

a relação habitantes/domicílios verificada em 2000 para cada bairro correspondente aos 

setores censitários considerados, iria ser configurada a necessidade de se dispor de 

mais de 4.500 novas moradias na área de estudo naquele ano, o que corresponderia a 

um incremento de quase 60% em relação a 2000. 

Estas estimativas se baseiam em dados pretéritos dos Censos de 1991 e 2000, 

extrapolados, no estudo da Ecologus, até o ano de 2010. Por este motivo, devem ser 

tomadas apenas como indicativos de possíveis situações a serem encontradas, sendo 

necessário, para uma melhor compreensão da dinâmica populacional da região, serem 

observados alguns aspectos característicos da área, a saber:  

 

 Uma grande pressão sobre a área de estudos é proveniente do bairro de Serra 

Grande, na Região oceânica, que apresentou uma das maiores taxas de 

crescimento anual da população na cidade de Niterói no período intercensitário 

1991- 2000. No entanto, nestas áreas do bairro limítrofes à Reserva, e mesmo 

no seu interior, localizam-se condomínios e loteamentos já consolidados; 

 Cabe ressaltar que na Região Oceânica, parte do entorno da Reserva Darcy 

Ribeiro é hoje constituído principalmente por condomínios e loteamentos 

implantados e ocupados, e vários destes têm suas reservas florestais no interior 

da área protegida, configurando um cordão de proteção a vetores de 

degradação;  
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Foto 08: Condomínio Ubá Independência. Tirada pelo autor em 03/2011. 

 

 

 

 

Foto 09: Condomínio Ubá Oceânico – Estrada do Jacaré – Frei Orlando. 

Tirada pelo autor em 03/2011. 

 

 

 Os bairros circundantes à Reserva, situados nas Regiões Oceânica (Cafubá, 

Jacaré, Santo Antonio, Maravista e Serra Grande) e Leste (Muriqui, Rio do Ouro 

e mesmo Várzea das Moças), constituem-se em algumas das principais áreas 

capazes de canalizar o crescimento da cidade de Niterói. Por este motivo o seu 

crescimento também pode representar séria ameaça à área da Unidade de 

Conservação, ainda mais se esta expansão se fizer de forma desordenada.  
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Com efeito, observa o estudo da Ecologus que nos vetores de deslocamento da 

população da cidade para sua periferia se dirigem também as parcelas de baixa renda, 

através da construção de moradias de padrões precários e nos locais ainda não 

ocupados, como encostas dos morros, constituindo novas aglomerações irregulares ou 

favelas. A região da RDR é justamente uma das que podem oferecer estas condições, 

principalmente nos bairros das Regiões Leste e Oceânica como demonstrado abaixo. 

Alguns outros fatores intangíveis foram capazes de criar expectativas na 

população de outros bairros e de cidades vizinhas, principalmente São Gonçalo e 

Maricá, tais como promessas de campanha eleitoral de 2007 de novas obras na região, 

como o túnel Charitas-Cafubá. O andamento das obras do COMPERJ e o crescimento 

da indústria da construção civil, nos anos de 2007 a 2011, influenciaram de 

sobremaneira a vinda de novos moradores para as regiões do entorno da Reserva. 

Exemplos disso são:  

 

a) No Bairro de Várzea das Moças, a construção dos primeiros empreendimentos 

imobiliários (verticais). Um com 04 blocos de apartamentos, de 06 andares cada e 

08 unidades habitacionais/andar, totalizando 192 unidades de 2 quartos cada. 

Apesar deste empreendimento ser no município de São Gonçalo, é localizado na 

divisa dos municípios, portanto seus impactos ambientais refletem diretamente na 

Reserva. O outro, também em Várzea das Moças, foi construído através do 

Programa “Minha Casa, Minha Vida” do Governo Federal. Todos dois já entregues 

aos moradores. A mesma construtora faz estudo e projetos finais para construir 

novo empreendimento, muito mais próximo da Reserva, agora com 12 blocos, 

totalizando aproximadamente 576 unidades de 2 e 3 quartos cada. Tivemos acesso 

aos estudos e percebemos que eles cumprem a legislação pertinente, inclusive as 

estaduais (pela proximidade com outra UCN - Parque Estadual da Serra da 

Tiririca), o que reafirma nossa hipótese de que as atuais normas restritivas não são 

suficientes para amortizar os impactos negativos provenientes da expansão 

urbana. 
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Imagem 01: Prédios Várzea das Moças. Google, 01 fev. 2010.  
Obtida pelo autor em 16 mar. 2011. 
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Imagem 02: Prédios Minha Casa Minha Vida. Google, 01 fev. 2010.  
Obtida pelo autor em 16 mar. 2011. 

 

 

 

 



86 

 

 
 

Imagem 03: Novo Empreendimento Imobiliário. Google, 01 fev. 2010. 
Obtida pelo autor em 16 mar. 2011.  

 

 

b) No Bairro do Rio do Ouro, também existem novos empreendimentos já aprovados 

pela legislação. Entre eles temos a construção de 14 blocos de apartamentos em 

área junto a ANDEF, com fundos para a Reserva. Também tivemos acesso aos 

estudos, e se aplica a legislação sobre o empreendimento. No mesmo bairro a 

Construtora Tenda comprou algumas áreas.  
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Imagem 04: Área junto a ANDEF. Google, 01 fev. 2010.  
Obtida pelo autor em 16 mar. 2011. 
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Imagem 05: Recente, Rio do Ouro - V. Moças. Google, 01 fev. 2010.  
Obtidas pelo autor em 16 mar. 2011. 

 

 

Na Região Oceânica, nos últimos três anos muitos empreendimentos imobiliários 

vem se consolidando com a vinda dos grandes grupos de empresas nacionais 

especialistas no mercado imobiliário, como a Gafisa, RJ&Z e outras, que compraram 

partes societárias de várias construtoras de Niterói.  

Ainda transcrevendo os dados sistematizados no Plano de Manejo, no município 

são identificadas aproximadamente 100 ocupações irregulares, definidas pela 

legislação municipal como Áreas de Especial Interesse Social, e estão distribuídas por 

todo o território municipal.  
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Na Região Oceânica, que é composta de 07 bairros, faz-se notar a existência de 

22 núcleos habitacionais populares irregulares, na sua maioria pequenos em relação às 

grandes ocupações consolidadas de outras Regiões, estando 9 destes localizados na 

área de estudo, dos quais 7 encontram-se próximos da RDR. Nos últimos três anos, 

após os estudos da Ecologus, houve um grande crescimento em alguns destes 

núcleos, entre eles o da Favela do Caniçal, no bairro do Cafubá.  

  

 

 
 

Imagem 06: Favela do Caniçal – Cafubá. Google, 24 jun. 2009.  
Obtida pelo autor em 16 mar. 2011. 
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Na Região de Pendotiba, que é composta por 10 bairros, são identificadas 11 

favelas que não estão inseridas na área de estudo. No entanto, não foram 

contabilizados neste quantitativo os pequenos núcleos que vem se estabelecendo, 

principalmente junto à RDR (Foto 10).  

 

 

Foto 10: Favela em Pendotiba ZOA – Parque.   

Tirada pelo autor em 03/2011. 

 

 

Na Região Leste, composta de 03 bairros, foram identificadas 13 ocupações 

irregulares, estando 12 inseridas na área de estudo, mas, assim como na Região de 

Pendotiba, vêm surgindo novos pequenos núcleos habitacionais irregulares. 

Em resumo: na área de estudo estão identificadas 21 ocupações informais, 

sendo 12 na Região Leste e outras 09 na Região Oceânica. 

Entre as áreas com maior pressão de ocupação na Região Oceânica destacam-

se os assentamentos localizados ao longo da Estrada Frei Orlando (antiga Estrada do 

Jacaré), atualmente se expandindo com invasões em áreas de reservas florestais (Foto 

11, p.88).   

Nesta Estrada as ocupações irregulares não são só em forma de favelas, pois 

muitos sitiantes fazem arruamentos em suas áreas e as parcelam, transmitindo ao 

comprador dos lotes a “sensação de regularidade”. Esta prática dos sitiantes 

geralmente é ocasionada pela sua posição de “posseiro”, que não permite a efetiva 

regularização de seus empreendimentos.  
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Imagem 07: Condomínios Irregulares – Jacaré. Google, 24 jun. 2009.  
Obtida pelo autor em 16 mar. 2011. 

 

Existe uma grande discussão sobre a titularidade de toda essa região, onde a 

família Cruz Nunes possui documentos antigos de propriedade de toda uma área de 50 

Km², que incluem até a Lagoa de Piratininga. Isso tem mantido a “ilegalidade” das áreas 

há mais de 50 anos. 
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Imagem 08: Recente Região Oceânica. Google, 01 fev. 2010.  
Obtida pelo autor em 16 mar. 2011. 

 

 

 

Foto 11: Favela na Estrada do Jacaré. Tirada pelo autor em 03/2011. 
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Também são dignas de nota as ocupações subnormais no Morro da Luz, 

denominada Rato Molhado, invasão de encosta em área destinada a “belvedere” (área 

pública), como parte do loteamento Maravista (informação verbal fornecida pela 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Controle Urbano). 

Outro indutor de ocupação e adensamento da área de estudo a ser considerado 

diz respeito à implementação do Plano Diretor de Trânsito e Transporte (PDTT/2004), 

desenvolvido pelo município, que propõe dentre outras ações, a implantação de 

corredores viários associados a terminais rodoviários, com a finalidade de melhorar o 

sistema de circulação viária e de transporte coletivo. Circundando a área de estudo 

serão implantados os seguintes corredores viários e terminais rodoviários: 

 

 Corredor Piratininga/Charitas; 

 Terminal Piratininga; 

 Corredor Maria Paula/Largo da Batalha; 

 Terminal Maria Paula; 

 Corredor Maria Paula/Várzea das Moças; 

 Terminal Várzea das Moças; 

 Corredor Oceânico interligando o Terminal de Várzea das Moças ao Terminal de 

Piratininga. 

 

Apesar de, até a presente data (2011), nenhum destes corredores ou terminais 

terem sido implantados, a melhoria na acessibilidade às regiões envolvidas neste 

estudo propiciada pela implantação desta estrutura viária tende a intensificar a 

expansão dessas regiões, que hoje já apresentam as maiores taxas de crescimento em 

Niterói. Esta situação demandará esforços específicos de planejamento por parte do 

poder público, para que tal crescimento se dê de forma ordenada. 

Caso isto não ocorra, as ocupações subnormais que vêm se multiplicando nestas 

regiões poderão ser intensificadas, agravando as pressões que hoje ocorrem sobre 

áreas protegidas, como na RDR e nos Parques da Cidade e da Serra da Tiririca, assim 

como no entorno da lagoa de Piratininga. 
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Outro indutor de ocupação e degradação da área da Reserva são os 35 acessos 

existentes, que se desenvolvem dentro dos limites da Unidade de Conservação, e 

totalizam 15,2 quilômetros de extensão. 

A maior quantidade de acessos ocorre no trecho da Reserva que se localiza no 

Bairro do Rio do Ouro, sendo que dois deles transpõem o seu território, interligando os 

vales de Muriqui/Paciência ao do Rio do Ouro, na estrada Senador Cunha Fernandes. 

 

   

Fotos 12 e 13: Acessos ao Rio do Ouro. Tiradas pelo autor em 03/2011. 

 

Outro conjunto de acessos ocorre no Bairro do Muriqui, sendo que três deles se 

dirigem para o Pico do Morro do Cantagalo. 

Um extenso acesso dentro dos limites da Reserva tem seu início no Loteamento 

Villas Romanas, e se desenvolve paralelo à estrada Frei Orlando, atravessando áreas 

que apresentam significativa cobertura florestal, onde se encontram uma grande 

quantidade de nascentes (Fotos 14 e 15).  

 

 

Foto 14: Placa indicativa do Condomínio Villas Romanas.  

Tirada pelo autor em 03/2011. 



95 

 

 

Foto 15: Pórtico de Entrada do Condomínio Villas Romanas.  

Tirada pelo autor em 03/2011. 

 

 

Outro acesso que está localizado integralmente na área da Reserva é o que 

interliga o Loteamento Ubá Terranova às proximidades da ocupação irregular do Morro 

da Luz (antigo Rato Molhado), que vem apresentando crescimento significativo, 

podendo se constituir em indutor de ocupação e/ou alterações das áreas preservadas. 

Todas as trilhas identificadas se caracterizam como preocupantes vetores de 

degradação, que poderão comprometer a conservação das áreas a serem protegidas.  

Quanto aos parcelamentos, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Controle 

Urbano não possui um cadastro sistematizado dos parcelamentos existentes no 

município que informe a efetiva quantidade de lotes, áreas públicas e de reserva 

existentes em cada um dos parcelamentos. Por este motivo continuamos a utilizar as 

informações sistematizadas no estudo da Ecologus, pois acreditamos que esta foi a 

forma que a PMN encontrou para reunir informações sobre as áreas afetadas pela RDR 

e sua Zona de Amortecimento. 

Portanto o estudo apresenta a seguir apenas a listagem dos 17 loteamentos, 04 

condomínios, 03 desmembramentos e 18 glebas identificadas na área de estudo, bem 

como a dimensão territorial de cada um e respectivas áreas inseridas no território da 

RDR. 
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O somatório das áreas parceladas é 9.355.162 m², sendo que 3.949.538 m² 

estão inseridos nos limites da Reserva, correspondendo a aproximadamente 32% do 

total da Unidade de Conservação, que possui 12.320.000 m². 

 

 

 
 

Imagem 09: Recente da Área de Estudo. Google, 01 fev. 2010.  
Obtida pelo autor em 16-03-2011. 

 

 

Nas próximas páginas apresenta-se uma descrição dos parcelamentos em cada 

Região de Planejamento.  
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Região Leste – Bairro do Muriqui: estão implantados, ou aprovados e 

parcialmente implantados, 02 loteamentos, 01 desmembramento e 03 glebas com as 

seguintes características: 

 

Quadro 04: Parcelamentos no Bairro do Muriqui  

Tipo  Nome/Local  
Área Total  

(m²) 

Área inserida  

na RDR (m²) 

Gleba 02 - Chibante  1.197. 800 591.063 

Loteamento  04 - Jardim Progresso  97.615 47.907 

Loteamento  03 - Na Estr. Aristides Melo  93.337 68.403 

Desmembramento  23 - Est. Grota Funda  86.629 9.407 

Gleba  30 - Sítio Yamagata  180.982  100.070 

Gleba 31 - Espólio de Sebastião Oliveira 137.826 3.880 

Total  1.794.189 820.730 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro, Dez 2007. 

 

Região Leste - Bairro do Rio do Ouro: estão implantados, ou parcialmente 

implantados e aprovados, 02 loteamentos e 01 Complexo Esportivo (ANDEF), com as 

seguintes características:  

 

Quadro 05: Parcelamentos no Bairro Rio do Ouro  

Tipo Nome/Local 
Área Total  

(m²) 

Área inserida  

na RDR (m²) 

Loteamento 01 - Villas Romanas 1.197.800 647.498 

Loteamento 
18 - Chácaras Monte Líbano 83.294 5.698 

27 - ANDEF/Complexo Esportivo 40.324 9.230 

Total   1.321.418 662.426 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro, Dez 2007. 
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Região Oceânica - Bairro da Serra Grande: 

 

Quadro 06: Parcelamentos no Bairro Serra Grande 

Tipo Nome/Local 
Área Total  

(m²) 

Área inserida  

na RDR (m²) 

Loteamento  13 - Argeu Fazendinha  304.545 41.845 

Loteamento  14 - Maravista (folha 5)  160.148 - 

Loteamento  15 - Soter  641.999 - 

Loteamento  16 - Ubá II  302.572 105.016 

Loteamento  17 - Sítio das Pedras Brancas 260.505 59.981 

Condomínio  22 - Ubá Fazendinha  46.842 24.130 

Gleba 28 28 - Área doada à Prefeitura 127.533 127.533 

Gleba 31 31-Instituto Lassalista  200.750 120.586 

Total   2.044.894 479.091 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro, Dez 2007. 

 

Região Oceânica - Bairro Maravista: 

 

Quadro 07: Parcelamentos no Bairro Maravista  

Tipo Nome/Local 
Área Total  

(m²) 

Área inserida  

na RDR (m²) 

Loteamento  12 – Maravista  325.599 - 

Total  325.599 - 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro, Dez 2007. 
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Região Oceânica - Bairro de Santo Antonio: 

 

Quadro 08: Parcelamentos no Bairro Santo Antonio 

Tipo Nome/Local 
Área Total  

(m²) 

Área inserida  

na RDR (m²) 

Loteamento 06 - Grotão 237.887 75.984 

Loteamento 07 - Aldeia de Itaipu 93.745 28.589 

Loteamento 08 - Ubá Terranova 339.090 187.507 

Loteamento 09 - Ubá Itaipu 147.766 55.080 

Loteamento 10 - Vale de Itaipu II  101.349 18.739 

Loteamento 11 - Vale de Itaipu I  231.615 87.970 

Condomínio 21 - Ubá Piratininga- Parte 561.083 188.917 

Total   1.712.535 642.786 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro, Dez 2007. 

 

Região Oceânica - Bairro do Jacaré: 

 

Quadro 09: Parcelamentos no Bairro Jacaré  

Tipo Nome/Local 
Área Total  

(m²) 

Área inserida  

na RDR (m²) 

Loteamento  05 - Jardim Ubá I 298.012 127.089 

Desmembramento 25 - Gleba na Est. Francisco Cruz Nunes  488.444 124.635 

Gleba A - Sem denominação 58.139 1.085 

Gleba B  - Sem denominação 58.335 20.052 

Total   902.930 272.861 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro, Dez 2007. 
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Região Oceânica - Bairro do Cafubá: 

 

Quadro 10: Parcelamentos no Bairro Cafubá 

Tipo Nome/Local 
Área Total  

(m²) 

Área inserida  

na RDR (m²) 

Condomínio  20 - Vila Floresta  151.489 58.382 

Gleba C - Sem denominação  16.575 1.482 

Gleba D - Sem denominação - parte  86.312 6.622 

Gleba E  - Sem denominação  137.378 91.798 

Gleba F - Sem denominação  91.372 63.205 

Gleba G - Sem denominação  91.233 64.161 

Gleba H - Sem denominação  152.716 117.210 

Gleba I - Sem denominação  129.607 70.781 

Gleba J - Sem denominação  277.460 237.333 

Gleba K - Sem denominação  291.858 238.013 

Total   1.426.000 948.987 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro, Dez 2007. 

 

Região de Pendotiba – Bairro do Cantagalo: 

 

Quadro 11: Parcelamentos no Bairro do Cantagalo 

Tipo Nome/Local 
Área Total  

(m²) 

Área inserida  

na RDR (m²) 

Desmembramento  24 - Área na Est. Francisco da Cruz Nunes  178.858 99.742 

Gleba  26 - Cemitério Parque da Colina 97.888 10.818 

Total  276.746 110.560 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro, Dez 2007. 
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Região de Pendotiba - Bairro de Vila Progresso: 

 

Quadro 12: Parcelamentos no Bairro de Vila Progresso 

Tipo Nome/Local 
Área Total  

(m²) 

Área inserida  

na RDR (m²) 

Condomínio L - sem denominação 101.655 14.664 

Total  101.655 14.664 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro, Dez 2007. 

 

 

Quadro 13: Resumo dos Parcelamentos e Áreas inseridas na Reserva  

Tipo Área Total (m²) Área inserida na RDR (m²) 

Condomínios  861.069 286.093 

Loteamentos  4.957.202 1.590.666 

Desmembramentos  753.93 1 233.784 

Glebas  3.333.764 1.865.692 

Outros  40.324 9.230 

Total de Áreas  9.946.290 3.985.465 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro, Dez 2007. 

 

Em nossas visitas à área de estudo em 2011, comparamos de forma sucinta, o 

levantamento das ocupações existentes no interior da área feito pela equipe da 

Ecologus em 2006, e percebemos um significativo aumento de construções 

residenciais. Este fato confirma as estimativas feitas pelo estudo para o ano de 2010, 

adotando como base os dados pretéritos dos Censos de 1991 e 2000.  

Durante as visitas algumas casas estavam fechadas, pois são usadas como 

casas de lazer e veraneio. Algumas servidões estavam fechadas com portões e 

porteiras como áreas particulares, com ou sem títulos de propriedade, conforme 

informações obtidas de maneira empírica, pois a maioria das pessoas que estavam no 

local não queria dar informações mais precisas. 
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Foto 16: Porteiras que impedem alguns acesso.  

Tirada pelo autor em 03/2011. 

 

Foram encontradas vários tipos de construção, desde as de alto padrão até as 

mais simples, a maioria unidades unifamiliares. A indústria de água mineral citada no 

diagnóstico estava fechada. 

Alguns moradores informaram que a maioria dos sítios de lazer da região foram 

vendidos para pessoas esclarecidas das leis vigentes, como juízes e advogados, 

citando exemplos “como a casa de um advogado em cima do Rio Jacaré”. Segundo os 

moradores, o advogado alegou que fez a casa nestas circunstâncias para dormir 

ouvindo o “barulhinho da água”. Mostraram também uma grande área de sítio com duas 

belas casas que diziam ser de um juiz. 

 

 

Foto 17: casa sobre o Rio Jacaré.  

Tirada pelo autor em 03/2011. 
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Foto 18: Sítio do Juiz. Tirada pelo autor em 03/2011. 

 

A maior parte das residências situadas no interior da RDR, de acordo com os 

resultados do Diagnóstico Socioambiental (ECOLOGUS, 2007), localiza-se em Itaipu. 

Boa parte destas casas possui alto padrão construtivo (63,16% do total de casas de 

padrão alto, e 17,65% de todos os imóveis), provavelmente como conseqüência do 

maior poder aquisitivo da população do bairro. 

A caracterização das ocupações no interior da área da RDR é fundamental como 

ferramenta de tomada de decisão, no que diz respeito às estratégias para a 

consecução dos objetivos da Unidade. 

Vale lembrar que a categoria Parque é considerada, pelo SNUC, de Proteção 

Integral, não tolerando, portanto, a ocupação humana dentro de seus limites. Desta 

forma, é necessário, para a definitiva implantação da Unidade de Conservação da 

Natureza, que seja feita a desapropriação dos imóveis hoje existentes ou a 

compatibilização do uso, conforme propomos neste estudo, baseado nos relatos 

históricos de Diegues (1994) sobre as “populações tradicionais”. 

Com relação à evolução dos desmatamentos no território do município, o 

Diagnóstico Socioambiental descreve que, nas últimas cinco décadas, a cobertura 

arbórea clímax e em diferentes estágios de regeneração, que representava 38,28% do 

território do município, foi reduzida para 25,09% (variação de -13,2%), no período de 

1950 a 2000 (IQM-Verde II/Fundação CIDE, 2003). 
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No entanto, considerando-se apenas as classes que contemplam os estágios 

mais avançados de regeneração, a área foi reduzida de 34,13% para 18,88% (redução 

de 15,25%), no mesmo período. 

Nas Regiões e bairros mais tradicionais, Norte e Centro, porção que drena para 

a Baía de Guanabara, no curto período de 04 anos (1998-2002) nota-se acelerado 

processo de desmatamento, da ordem de 9,0% do território municipal, sendo que 

25,36% das florestas existentes nestas áreas foram suprimidas pelo intenso processo 

de ocupação urbana (formal e irregular). Esse processo de ocupação vem se 

acelerando nos últimos anos (após a obtenção destes dados), devido à associação das 

construtoras locais com as grandes construtoras da indústria nacional da construção 

civil. Esse processo associativo se intensificou muito a partir de 2007 e vem 

ocasionando um rápido crescimento no número de novos empreendimentos por toda a 

cidade e também cidades vizinhas, principalmente as diretamente relacionadas ao 

COMPERJ. 

O mesmo ocorre na Região Oceânica, onde houve uma rápida e significativa 

redução da cobertura vegetal, que passou de 28,07 km2 em 1998 para 23,78 km2 em 

2002, redução de aproximadamente 5 km2 (IQM-Verde II/Fundação CIDE, 2003). 

Para as outras duas regiões envolvidas no estudo, Pendotiba e Leste, não 

existem levantamentos que possam dimensionar as alterações ocorridas na cobertura 

vegetal na última década. No entanto, por estas regiões serem naturalmente áreas de 

expansão urbana do município de Niterói, admite-se que este processo já está em 

curso, ou que poderá vir a ocorrer com a mesma intensidade do ocorrido na Região 

Oceânica, caso não sejam desenvolvidos efetivos mecanismos de proteção dos 

remanescentes florestais. 

O desmatamento se mostra disperso por ampla área, sendo crítico nas zonas de 

contato entre determinados bairros e as serras que compõem o Parque (Serra Grande, 

Serra do Malheiro e Morro do Cantagalo). 

 



105 

 

 

Foto 19: Desmatamentos de pequeno porte. Tirada pelo autor em 03/2011. 

 

O bairro do Cantagalo deve ser salientado neste contexto, pois possui ocupação 

de padrão subnormal alcançando as proximidades da Pedra de mesmo nome, ponto 

notável da cidade de Niterói e importante atrativo da Unidade. 

Também digno de citação, o bairro do Jacaré passa por um momento de 

modificação de suas características de ocupação do território, pois os sítios de lazer e 

propriedades de grande área, sob controle de poucos “proprietários”, tendem a sofrer 

desmembramentos e parcelamentos, dificultando o controle sobre a ocupação. A isso 

somam-se as ocupações irregulares e processos de favelização, que vêm se 

desenvolvendo nos últimos anos, se ampliando rapidamente. A expansão sem controle 

deste bairro pode levar à fragmentação da área contínua de vegetação remanescente, 

localizada na porção final do bairro (noroeste), e que se apresenta em ótimo estado de 

conservação, considerando sua localização ao longo da Avenida Frei Orlando, que 

corta toda a Reserva longitudinalmente. Esta avenida já está asfaltada nos seus 

primeiros 1.000 metros, porém a parte que dá acesso ao condomínio Villas Romanas, 

via Região Oceânica, está totalmente esburacada, permitindo somente o trânsito de 

veículos 4X4. 
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Foto 20: Acesso Estrada do Jacaré – Frei Orlando. Tirada pelo autor em 03/2011. 

 

 

 
Foto 21: Acesso Pendotiba – Rua das Árvores. Tirada pelo autor em 03/2011. 
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Foto 22: Pista esburacada entre Villas Romanas e Região Oceânica.  

Tirada pelo autor em 03/2011. 

 

A maioria das informações acima foram copiladas no Diagnóstico Socioambiental 

elaborado pela equipe técnica da Ecologus Engenharia Consultiva, por se tratar de 

estudo recentemente elaborado e único, que já organizou e sistematizou as 

informações necessárias a este trabalho. Ressalta-se que esta sistematização dos 

dados e informações sobre a área da Reserva e seu entorno é de fundamental 

importância na elaboração deste trabalho, porém não faz parte de seus objetivos 

principais. 

 

3.2 A ZONA DE AMORTECIMENTO 

 

O estabelecimento de parâmetros para delimitação de zonas de amortecimento 

responde a uma demanda que surgiu com o SNUC, em que se delegou aos 

planejadores a função de defini-las durante a elaboração dos planos de manejo das 

respectivas áreas protegidas. 

Com base na Resolução CONAMA n° 013/90, o limite de 10 quilômetros ao redor 

da unidade de conservação deverá ser o ponto de partida para a inclusão, exclusão e 
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ajuste da zona de amortecimento. O IBAMA (2002) relaciona vários critérios para esses 

ajustes, dos quais só serão utilizados os aplicáveis às peculiaridades do ambiente 

natural do entorno da UCN protegida. Recentemente o CONAMA revisou essa 

Resolução através da Resolução CONAMA n°428/10 e reduziu esse limite para 3 e até 

2 quilômetros ao redor da unidade de conservação, dependendo de sua situação, ou 

seja, com ou sem Plano de Manejo já implantado. 

A Reserva Ecológica Darcy Ribeiro não está inserida em nenhuma categoria de 

UCN estabelecida pelo SNUC, portanto sem obrigatoriedade de implantação de zona 

de amortecimento, nem mesmo a APA das Lagunas e Florestas obriga-se ao 

estabelecimento de uma zona de amortecimento. Portanto, somente com a 

transformação de categoria da RDR para Parque Natural Municipal é que se poderá 

estabelecer a zona de amortecimento. 

A Prefeitura de Niterói deu o primeiro passo na busca pelo enquadramento legal 

da RDR quando solicitou a elaboração do Diagnóstico Socioambiental da Reserva e, 

consequentemente, seu Plano de Manejo, que contempla uma proposta de Zona de 

Amortecimento para o futuro Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro - PDR. Porém ela 

hoje esbarra na dificuldade com os custos financeiros necessários para desapropriação 

das áreas afetadas, quando da recategorização. 

O presente estudo não se propõe a estabelecer a zona de amortecimento do 

futuro PDR, e sim avaliar se os instrumentos de planejamento e gestão territorial de seu 

entorno são suficientes para minimizar os impactos negativos advindos da expansão 

urbana, dentre outras avaliações. Portanto, adotou-se como base a delimitação da zona 

de amortecimento proposta no Plano de Manejo elaborado em 2007 pela Ecologus.   

A delimitação proposta pelo Plano de Manejo é de uma área total de 1.227,53 

hectares, dividida em subzonas, conforme observa-se no Quadro 14 (pág. 110) e Mapa 

09 (Zona de Amortecimento. Fonte: Ecologus, 2007). 
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Mapa 09 – Zona de Amortecimento 



110 

 

As subzonas componentes da Zona de Amortecimento se apresentam de forma 

fragmentária, ocupando terrenos em parte componentes da área original da Reserva 

Ecológica Darcy Ribeiro e em parte constituindo áreas de interesse para as atividades 

de manejo do PDR.  

 

 Subzona 1: ocupa o fundo do Vale do Rio Jacaré, região com tendência de 

expansão urbana. 

 Subzonas 2 e 3: situam-se a sul do Morro do Jacaré, compondo faixas estreitas 

de transição entre a malha urbana em expansão e a UCN. 

 Subzona 4: constitui uma pequena elevação, contraforte da Serra Grande, 

constituindo reservas de condomínios com expressiva cobertura vegetal. 

 Subzonas 5 e 6: situam-se no sudoeste da Serra do Malheiro, estabelecendo 

um estreito corredor que chega até as proximidades da Serra da Tiririca. 

 Subzona 7: é a segunda maior subzona da ZOA, ocupando todo o fundo do vale 

do Córrego do Malheiro. 

 Subzona 8: ocupa uma pequena área florestada a norte da Serra do Malheiro, a 

oeste da sede campestre da Associação Brasileira Beneficiente de Reabilitação 

(ABBR). 

 Subzona 9: representa o maior percentual de área do total compreendido pela 

ZOA, abarcando trechos de baixa densidade populacional situados a norte do 

perímetro da UCN. Estão inseridos aqui trechos dos bairros Cantagalo, Vila 

Progresso, Muriqui e Rio do Ouro, situados no eixo natural de expansão do 

município de Niterói. Aqui está situada a maior parte da área florestada 

remanescente do entorno do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro (PDR), 

assim como as áreas de captação das bacias dos rios Sapê, Pendotiba e 

Muriqui. Especial atenção deve ser dada a esta subzona, pelo fato de sintetizar 

todos os critérios eletivos para a ZOA. Além disto, contempla a maior parte da 

área verde externa ao PDR, podendo se prestar de forma eficiente a atividades 

conservacionistas, de manejo e educação ambiental. 

 Subzona 10: situa-se na vertente norte do Morro do Cantagalo. 
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Quadro 14: Detalhamento das Áreas das Subzonas da ZOA 

Subzona Localização  Área (ha) 

1 Vale do Rio Jacaré e área a norte da Serra do Cantagalo  157.58 

2 Vertente sul do Morro do Jacaré  1.40 

3 Vertente sul do Morro do Jacaré  5.58 

4 Contraforte da Serra Grande  24.27 

5 Contraforte da Serra Grande  0.42 

6 Contraforte da Serra Grande  8.97 

7 Vale do Córrego do Malheiro  268.05 

8 Vertente norte da Serra do Malheiro, ao lado da ABBR  10.67 

9 Norte da Serra Grande  736.91 

10 Noroeste da Serra do Malheiro  13.68 

Total  1.227,53 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro, Dez 2007. 

 

Para propor os limites da Zona de Amortecimento do PDR, a Ecologus fez uma 

análise vocacional das áreas de entorno caracterizadas por duas situações distintas: (a) 

a vertente norte, rodeada pelos bairros Cafubá, Cantagalo, Vila Progresso, Muriqui e 

parte de Rio do Ouro, possui ainda extensos trechos com baixa densidade populacional 

e extensas áreas recobertas por vegetação florestal. Esta região concentra população, 

via de regra, com menor renda familiar e escolaridade, embora haja a tendência, devido 

à saturação de outras áreas de Niterói, da realização de empreendimentos voltados a 

um público com maior renda. (b) a vertente sul, por sua vez, abrange bairros com 

maiores taxas de crescimento nos últimos anos, em relação à vertente norte, 

abrangendo os bairros de Rio do Ouro (parte), Várzea das Moças, Engenho do Mato 

(parte), Serra Grande, Maravista, Santo Antônio e Jacaré. O bairro de Serra Grande, 

em particular, foi identificado no diagnóstico socioeconômico como o de maior 

crescimento e pressão sobre o perímetro definido para o PDR. 

O Quadro 15, a seguir, apresenta a síntese de avaliação vocacional da ZOA.  
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Quadro 15: Síntese de Avaliação Vocacional da Zona de Amortecimento 

Características  
Avaliação 

Alto Médio Baixo 

Estado de conservação da vegetação   X 

Variabilidade ambiental  X   

Representatividade dos atributos naturais   X  

Grau de biodiversidade  X  

Suscetibilidade ambiental  X   

Potencial para a visitação    X 

Potencial para conscientização ambiental    X 

Existência de infra-estrutura ou condições adequadas 

para a sua implantação 
X   

Usos conflitantes  X   

Ocupações  X   

Vocação indicada Baixa intervenção  

Fonte: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro, Dez 2007. 

 

Complementando o capítulo, segue o Mapa 10 (Hidrografia e Subacias. Fonte: 

Ecologus, 2007).  
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Mapa 10 – Hidrografia e Subacias  
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4 A ZONA DE AMORTECIMENTO E A MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS NEGATIVOS   

PROVENIENTES DAS CIDADES 

 

Neste capítulo vamos discutir e pensar os diversos usos que podemos fazer das 

Zonas de Amortecimentos das Unidades de Conservação da Natureza, principalmente 

as que se encontram junto às zonas urbanas das cidades que não possuem 

populações tradicionais, e sim populações com hábitos urbanos e modernos que se 

instalaram ali, nem sempre por quererem usufruir dos benefícios do ambiente natural do 

entorno, mas sim por outras necessidades, ou mesmo, por falta de um planejamento 

habitacional que permite a criação de favelas. 

Relembramos que nossa discussão não enfatiza os impactos negativos 

provenientes das cidades, mas sim os instrumentos de planejamento urbanos capazes 

de minimizar esses impactos, pois apesar desta dissertação ser um estudo de caso, se 

fossemos descrever os impactos, desviaríamos o foco da discussão para estudos 

ecossistêmicos e de valoração de impactos, estudos estes que devem ser feitos em 

outras esferas acadêmicas, não sendo o objetivo dessa dissertação.  

Na busca por uma melhor relação entre o processo de crescimento das cidades 

e a implantação e preservação de áreas verdes na paisagem urbana, sob a forma de 

UCN de Proteção Integral como Parques Naturais, e relacionando esta busca ao 

desenvolvimento urbano sustentável, reunimos considerações com a intenção de 

responder aos objetivos deste estudo e aos questionamentos para a comprovação de 

sua hipótese. Utilizamos, para tanto, o caso da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro – 

Niterói - RJ. 

O primeiro questionamento que é necessário responder é: se os instrumentos de 

planejamento urbano utilizados para restringir legalmente as ocupações do entorno das 

Unidades de Conservação da Natureza, localizadas próximas às cidades, tais como o 

Plano Diretor, são suficientemente capazes de amortizar os impactos negativos 

provenientes da expansão urbana.  

O segundo questionamento a ser respondido é: se a utilização de outros 

instrumentos de planejamento urbano sustentável poderão agregar valor ambiental, 

garantindo-se, na urbanização do entorno, a utilização de práticas mais sustentáveis. 
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Dentre esses outros instrumentos, existe a Agenda 21, que poderá atender as 

dificuldades historicamente encontradas na implantação de Zonas de Amortecimento, 

principalmente as relacionadas à exclusão da participação das “populações 

tradicionais” desse processo, como afirma Diegues (1994). 

Em terceiro, responderemos: se a proposta de criação de Zona de 

Amortecimento contida no Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Darcy Ribeiro 

será um instrumento eficiente para sua proteção. 

Historicamente percebemos que as Unidades de Conservação da Natureza, 

principalmente os Parques Nacionais, foram criados baseados na experiência 

preservacionista americana que propõe a exclusão, de seus limites, de populações 

residentes ou utilizadores de recursos naturais dessas Unidades de Conservação da 

Natureza. Além disso, não se preocupam também com o seu entorno, conforme as 

informações relacionadas no Capítulo 3, obtidas a partir de Diegues (1994). 

Essa análise nos faz perceber que desde o início da história da criação de 

Unidades de Conservação da Natureza, o modelo americano, preservacionista, já sofria 

críticas relacionadas à exclusão das “populações tradicionais”, e que essa exclusão 

compromete seriamente a gestão das Unidades de Conservação da Natureza e suas 

Zonas de Amortecimento, principalmente nos países tropicais, onde existe uma grande 

diversidade cultural. 

A comprovação de nossa hipótese que os atuais instrumentos de planejamento 

urbano, utilizados para restringir legalmente as ocupações do entorno das Unidades de 

Conservação da Natureza, localizadas próximas às cidades, não são suficientes para 

amortizar os impactos negativos provenientes da expansão urbana se inicia neste 

modelo historicamente americanizado, que a legislação brasileira e seus 

preservacionistas se utilizaram. 

Esse modelo americano de preservação influenciou a nossa história ambiental 

de tal forma, que a atual legislação e os instrumentos instituídos acabam por não 

possuir a capacidade plena de implantar modelos de gestão de Unidades de 

Conservação da Natureza, capazes de minimizar, significativamente, os impactos 

negativos dentro e fora destas unidades. 
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Analisando-se a legislação aplicada ao tema, comprova-se que ela é hoje o 

principal instrumento aplicado nas Zonas de Amortecimento, assim como instrumentos 

baseados em restrições, como as do Código Florestal, reforçados pelas Resoluções 

CONAMA 302 e 303/2002, que proíbem as ocupações de encostas com mais de 45° de 

inclinação, os topos dos morros e as faixas marginais de rios e lagoas. Exemplos 

desses instrumentos na legislação municipal, principalmente no macrozoneamento, são 

as Zona de Conservação da Vida Silvestre que restringem o uso do solo, através de 

menores taxas de ocupação e impermeabilização por lotes, além de restringir a 

verticalização das edificações em até 2 pavimentos no entorno das ARIEs, APPs e da 

Reserva Darcy Ribeiro. Também no parcelamento de áreas só é permitido projetar lotes 

de no mínimo 2.000 m², e nestes, a construção de uma única unidade unifamiliar. 

Com os eventos do SNUC, do Estatuto das Cidades e consequentemente, dos 

Planos Diretores, o uso e a ocupação do solo nessas áreas ficaram bem restritivos. Isso 

não pressupõe uma plena minimização dos impactos, pois a fiscalização deve ser mais 

intensa para que essas restrições sejam respeitadas, principalmente nas Zonas de 

Amortecimento das Unidades de Conservação da Natureza junto às cidades, onde os 

processos de favelização ocupam, de forma desordenada, essas áreas “vazias” dos 

grandes centros urbanos. 

Portanto, respondendo ao primeiro questionamento, conclui-se que os 

instrumentos de planejamento urbano atualmente utilizados, principalmente a legislação 

aplicada à área de estudo, não são suficientes para minimizar os impactos negativos 

provenientes das cidades. Reafirma-nos isso, as informações obtidas nos estudos que 

Putney (2000) retirou de projetos em zonas de amortecimento no México, que 

constatam que os gestores das unidades de conservação da natureza não têm 

estrutura para atender adequadamente aos projetos de desenvolvimento sustentável 

nestas zonas de amortecimento, não tendo estes projetos duração e recursos 

financeiros necessários para se obter mudanças positivas e duradouras. Com isso, 

acabam por negligenciar o manejo da própria unidade de conservação. Os projetos que 

conseguiram aumentar o apoio das comunidades locais, geralmente são os que 

possuem o enfoque de boa vizinhança, acompanhando a ação das comunidades na 

busca de soluções. 
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Os estudos aqui relacionados demonstram que até hoje não se conhece com 

precisão um método de conservação e manejo de comprovado sucesso para estas 

zonas.  

Apesar das contribuições retiradas dos estudos feitos por Ornat (1997 apud 

BRESOLIN, 2002), quando estudou vinte exemplos de estratégias em zonas de 

amortecimento na América Latina, não foram encontrados estudos de implantação de 

Zonas de Amortecimento de Unidades de Conservação da Natureza dentro de cidades 

ou muito próximas de suas zonas urbanas. 

Com isso, justifica-se novamente a necessidade de se estudar a implantação das 

Zonas de Amortecimento dentro das cidades, pois as comunidades do entorno de 

Unidades de Conservação da Natureza urbanas possuem características de moradores 

de cidades, inclusive favelas. 

Diferentes de comunidades rurais ou ribeirinhas, que sobrevivem da agricultura 

familiar ou da extração de recursos naturais, as comunidades urbanas nem sempre 

conseguirão sobreviver através da implantação de projetos de ecoturismo, ou produção 

de artesanatos, pois muitas vezes as Unidades de Conservação da Natureza urbanas 

não possuem atributos naturais suficientes para atrair visitantes e turistas em 

quantidade suficiente para a sustentação dessas comunidades. Às vezes, essas 

Unidades de Conservação da Natureza urbanas são implantadas para se conservar 

áreas verdes dentro das cidades, produzindo-se outros benefícios para toda a 

população residente.  

Tal característica pode ser percebida na Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, onde 

não existem belezas ribeirinhas, pois o próprio território do município não tem rios 

caudalosos. As sub-bacias que são abrangidas pela Reserva Darcy Ribeiro e sua zona 

de amortecimento só possuem riachos e córregos, já poluídos, que no final formam os 

rios Jacaré e do Arroz. Sendo assim, não existem belas cachoeiras ou lagunas que 

permitam o uso para lazer ou mesmo o contemplativo. Só foi encontrada uma pequena 

laguna artificial, em área privativa, que permitisse a contemplação.  
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Foto 23: Lago Artificial. Tirada pelo autor em 03/2011. 

 

Os picos que permitem a contemplação da paisagem, principalmente o da Pedra 

do Cantagalo, possuem difícil acesso e nenhuma estrutura de apoio que consiga atrair 

o turista. 

 
Foto 24: Pico da Pedra do Cantagalo. Tirada pelo autor em 03/2011. 

 

O turista que visita a região metropolitana do Rio de Janeiro vem em busca de 

atividades de lazer a beira mar, apreciação de alguns monumentos históricos e eventos 

como o carnaval. Somente o Jardim Botânico recebe um número significante de 

turistas. A própria Floresta da Tijuca (maior floresta urbana do mundo) não atrai turistas 

suficientes para permitir que seu entorno sobreviva destes recursos.  
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Faz-se necessário a implementação de um novo modelo de planejamento urbano 

sustentável para ocupação e uso do solo nas zonas de amortecimento dessas UCN, um 

modelo que mostre para a comunidade local os benefícios de se residir no entorno de 

grandes áreas verdes. Uma urbanização baseada na ecologia urbana poderá 

transformar essas zonas de amortecimento em locais aprazíveis de moradia, com mais 

qualidade de vida.  

Esse modelo envolve a utilização dos instrumentos contidos na Agenda 21 

brasileira, mais especificamente no tema “CIDADES SUSTENTÁVEIS”. Esta temática 

possui algumas premissas, entre elas: crescer sem destruir; inovação e disseminação 

de boas práticas; foco na ação local. 

Nos estudos aqui avaliados observa-se que o sucesso da gestão de unidades de 

conservação e suas zonas de amortecimento passa impreterivelmente pela participação 

das “populações tradicionais”, que residem e usufruem da unidade, como relata 

Diegues (1994). Porém, nem mesmo ele avaliou a participação das comunidades 

urbanas que, a nosso ver, devem exercer papel diferente neste contexto, pois suas 

necessidades e percepções sobre a paisagem natural são completamente diferentes 

das percepções das comunidades rurais, ribeirinhas ou tradicionais inclusas em outras 

unidades de conservação não tão próximas das cidades.  

As Unidades de Conservação da Natureza de uso público, assim como as praças 

públicas, só se estabelecem se tiverem um bom uso. A Lagoa Rodrigo de Freitas, a 

prainha e sua UCN, na cidade do Rio de Janeiro, assim como a praia de Itacoatiara em 

Niterói, já não sofrem mais com invasões ou estão sujeitas a degradações como o 

descarte de lixo, porque seus usuários ajudam a proteger esse ambiente, foram 

educados para isso, querem preservá-los ao “bom uso”. Advém daí a opinião de que a 

criação de parques “intocáveis” (copiada dos americanos) não é boa para a realidade 

tropical brasileira, apesar de contemplada pela legislação. Essa obrigação legal tem 

que se flexibilizar, buscando a efetiva participação da sociedade local no uso racional 

da área. 

Os parques próximos ou inseridos nas grandes cidades têm que ter muitos usos, 

devem mesclar espaços preservados com áreas residenciais, raciocínio relacionado 

aos estudos de Holzer (2004). Neste estudo, Holzer descreve a viabilidade de 
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compatibilização entre as Unidades de Conservação da Natureza e áreas urbanizadas 

de seu entorno, partindo de uma avaliação pós-ocupação.  

A partir das contribuições obtidas nos estudos de Diegues, de Holzer, e da 

permissão/obrigação que o SNUC apresenta para elaboração dos Planos de Manejos 

dos Parques, conclui-se que a gestão das zonas de amortecimento dos parques 

urbanos poderá estabelecer uma nova relação entre o homem urbano e a natureza, 

harmonizando os conflitos, estabelecendo regras naturais diversas, e por fim, 

equilibrando o sistema. 

As Unidades de Conservação da Natureza próximas ás cidades possuem um 

novo tipo de “população tradicional”, que Diegues não estudou e nem citou em seu 

estudo. Um morador do seu entorno, que admira aquela unidade de conservação, 

aquela paisagem, usufrui dela, mais não sobrevive de seus recursos naturais. É uma 

pessoa que quer morar dentro dela, junto a ela, protegê-la a qualquer custo, mas não 

sobrevive de seus recursos naturais. É uma “nova e diferente população tradicional”, 

diferente do ambientalista que quer proteger a natureza, mas se mantém no escritório 

ou no apartamento. Esse “novo caiçara” vai morar lá, lutar pela preservação junto ao 

local. E por ser uma nova e diferente “população tradicional”, merece novos estudos.  

Respondendo ao segundo questionamento, entende-se que a legislação 

ambiental e a fiscalização exercida não tem sido suficientes para que as zonas de 

amortecimento reduzam os impactos negativos provenientes das cidades. Um novo 

planejamento urbano/ambiental tem que ser inserido nesta área, específico para 

Unidades de Conservação que estejam dentro das cidades. Esse novo planejamento só 

será efetivado com a associação de um novo e moderno tipo de urbanização das zonas 

de amortecimento, sua utilização para atividades diversas, pouco impactantes, e a 

descoberta desta “nova população tradicional”, que respeita a Unidade de Conservação 

da Natureza e que se dispõe a morar e protegê-la, mesmo com suas dificuldades (lama, 

mosquito, falta de transporte, insegurança e etc). A legislação ambiental atual permite 

que as zonas de amortecimento sirvam de experiência para esta nova forma de 

ocupação das UCN/urbanas e seus entornos, com novos “caiçaras”, novo urbanismo e 

novos usos. 
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O entorno da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, ou seja, na área proposta para 

criação da Zona de Amortecimento da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, assim como 

outras em nosso país, sofre impactos significantes, como foi constatado durante as 

visitas feitas à área e nos estudos efetuados pela Ecologus. Os córregos estão sendo 

contaminados com esgoto sanitário e descarte de lixo, porque não há fiscalização 

eficiente do Poder Público.   

 

 

Foto 25: Lixeira pública na beira da pista.  

Tirada pelo autor em 03/2011. 

Existem novas e modernas construções, como o Posto de Saúde Municipal às 

margens da Estrada Francisco da Cruz Nunes, no Cafubá, mas também dentro da 

Faixa Marginal de Proteção do Rio do Arroz. 

Apesar da legislação urbanística proteger seu entorno através do 

macrozoneamento e suas zonas de conservação de vida silvestre, esta unidade de 

conservação ainda sofre maiores conseqüências, pois sua recategorização ainda não 

foi efetivada através do SNUC, como Parque Natural Municipal. Muitos dos impactos 

são minimizados pela criação de outras Unidades de Conservação da Natureza 

inseridas em seus limites e no seu entorno, como por exemplo, a APA das Lagunas e 

Florestas e a proximidade com o Parque Estadual da Serra da Tiririca. 

A recategorização da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, transformando-a em 

Parque, é uma luta da comunidade local, que já se organizou criando a AMADARCY e 

conseguiu promover, na Câmara dos Vereadores de Niterói, o Projeto de Lei n° 132. No 
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entanto ainda não obteve do Poder Público Municipal sua efetivação, mesmo com o 

auxílio da Curadoria Regional do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado. 

Respondendo ao último questionamento, conclui-se que a zona de 

amortecimento proposta no Plano de Manejo do Parque Natural Darcy Ribeiro, assim 

como a de outras Unidades de Conservação da Natureza próximas às cidades, já 

sofrem significativos impactos negativos que estão afetando a biota, transformada em 

“ilha de conservação”.  

Os processos de favelização de muitas áreas do seu entorno, descritos no 

estudo da Ecologus e comprovados por nós na ocasião das visitas (Cap. 3 - Fotos nº 10 

e 11, p. 86 e 88) e os seus muitos acessos distribuídos por todas as regiões 

administrativas (Cap. 3 - Fotos nº 12 e 13, p. 90 e Fotos nº 20 e 21, p. 102) são 

instrumentos de infiltração desses impactos negativos. As fotos inseridas em várias 

páginas do estudo são recentes, e mostram que o processo de expansão urbana, 

desordenada, vem atingindo de forma sistemática essa região.   

Muitos são os sítios de lazer que existem na parte mais florestada. Durante as 

incursões realizadas na área da Reserva, alguns sitiantes relataram que estão 

desmembrando suas áreas para dividirem responsabilidades, transformando-as em 

condomínios, por motivo de segurança ou divisão de custos. 

  Nas áreas mais urbanizadas, a especulação imobiliária já chegou, transformando 

rapidamente a ZOA com ocupações multifamiliares ou comerciais. Esta é uma situação 

bem característica de Unidades de Conservação da Natureza criadas próximas às 

cidades e de como os atuais instrumentos de planejamento urbano não são suficientes 

para minimizar os impactos negativos provenientes da expansão urbana.  

Muitas áreas da Zona de Amortecimento (proposta) estão à beira de grandes 

vias de acesso aos bairros, onde a legislação se torna menos restritiva, permitindo um 

maior adensamento e verticalização dos empreendimentos. Tal fato retoma a discussão 

inserida na p. 28, item 1.2 do Capítulo 1 – Sustentabilidade e a Legislação Ambiental e 

Urbanística, no qual permanece a dúvida sobre a implantação da Zona de 

Amortecimento em zona urbana, pois o artigo 49° do SNUC afirma que “[...] a área de 

uma UC do grupo de Proteção Integral é considerada zona rural para efeitos legais e 

sua Zona de Amortecimento, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada 
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em zona urbana”. Mas se omite sobre o contrário, ou seja, se já existir zona urbana 

próxima aos seus limites poderá ser criada uma zona de amortecimento sobre essa 

área urbana? 

As considerações finais levarão o leitor a elaborar novos raciocínios sobre que 

forma de gestão deve ser exercida nas Zonas de Amortecimentos de Unidades de 

Conservação da Natureza junto às cidades, e a importância da Agenda 21 nesta gestão 

ambiental, pois as agendas 21 locais possuem um foco muito mais estreito com os 

moradores de cidades do que com populações tradicionais. 
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CONCLUSÃO 

 

Os impactos negativos ao meio ambiente são, na maioria das vezes, 

irreversíveis. As legislações, o planejamento e a gestão ambiental ajudam a minimizá-

los de forma significativa, mas não há possibilidade de se reverter todos eles.  

A proposta de Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Darcy 

Ribeiro, coincidentemente, já veio com o tamanho estipulado na nova Resolução 

CONAMA 428/2010, e vai reforçar as restrições já estabelecidas para essas áreas. 

Porém, como em outras Zonas de Amortecimento, necessitará, após sua 

implementação, de uma gestão participativa para conseguir minimizar 

significativamente os impactos negativos provenientes da cidade. 

Conforme visto no Capítulo 1, essa gestão participativa é o principal instrumento 

de planejamento urbano sustentável que a sociedade brasileira tem, ou seja, a Agenda 

21 Brasileira, onde destaca-se o tema “CIDADES SUSTENTÁVEIS”, cujas principais 

premissas são “crescer sem destruir; inovação e disseminação de boas práticas; foco 

na ação local”. Essas premissas são práticas importantíssimas que devem ser 

aplicadas nas Zonas de Amortecimento das UCN, ajudando a comunidade local a 

encontrar seu próprio equilíbrio entre o uso e a conservação do solo urbano, 

conseguindo assim usufruir das “benesses” de se viver junto à áreas verdes e, ao 

mesmo tempo, ajudar a minimizar os impactos negativos provenientes da área urbana. 

Outra conclusão baseada no item 1.2 do Capítulo 1, que trata da aplicabilidade 

da legislação ambiental e urbanística sobre a área de estudo, é que aplicando-se a 

legislação sobre o caso da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, consolida-se o artigo 55 

com o § 4° do artigo 11, ambos do SNUC, e o artigo 40 do Decreto n°4.340/2002, que 

regulamenta o SNUC. Assim, o Poder Público Municipal deverá redefinir a UCN como 

Parque Natural Municipal, enquadrando-a na categoria de Parque Nacional do grupo de 

Proteção Integral, e definindo sua Zona de Amortecimento, quando da elaboração do 

Plano de Manejo. 

A recategorização da RDR, que a transforma em Parque Natural Municipal Darcy 

Ribeiro, através do Projeto de Lei n° 132, tem um custo financeiro elevado, estimado 

em aproximadamente R$ 30.129.464,00 (Cronograma Físico-Financeiro do Plano de 
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Manejo – 12/2007). As entrevistas realizadas com os ex-secretários de Meio ambiente e 

de Urbanismo indicam que é preciso maior conscientização, por parte dos vereadores e 

do Poder Executivo de Niterói, de que a cidade cresce para aquela região, e que se faz 

necessário arcar com este custo para que as atuais e futuras gerações possam usufruir 

desse “bem natural”. 

A AMADARCY busca o caminho estadual para a regularização desta situação e 

deverá encontrar apoio no ex-vereador Felipe Peixoto1, que foi um dos autores do 

Projeto de Lei n° 132/2008 (que recategoriza a RDR transformando-a em Parque).  

Se a Reserva já tivesse sua recategorização efetivada, ainda assim necessitaria 

de rigorosa fiscalização e investimentos em construção de ambientes que permitissem 

diversos usos, e acima de tudo, de uma gestão participativa com a utilização dos 

instrumentos disponíveis na Agenda 21 Local. 

No Capítulo 2 – Ambientalismo e Unidades de Conservação da Natureza, foi 

mencionado que não encontramos estudos de implantação de zonas de amortecimento 

de Unidades de Conservação da Natureza dentro de cidades ou muito próximas de 

suas Zonas Urbanas, já implantadas ou em fase de expansão urbana. As comunidades 

do entorno de outras Unidades de Conservação da Natureza, dentro das cidades, 

possuem características de moradores de cidades, inclusive favelas, diferentes de 

comunidades rurais ou ribeirinhas que sobrevivem da agricultura familiar ou da extração 

de recursos naturais. Este tipo de comunidade urbana não poderá sobreviver através 

da implantação de projetos de ecoturismo ou produção de artesanatos, pois muitas 

vezes as Unidades de Conservação da Natureza urbanas não possuem atributos 

naturais suficientes para atrair visitantes e turistas em quantidade suficiente para a 

sustentação dessas comunidades.  

O Poder Público, as ONGs e a sociedade, principalmente os pesquisadores, 

devem elaborar novas pesquisas que busquem encontrar o caminho da utilização das 

zonas de amortecimento como instrumento de planejamento urbano, capaz de 

descobrir essa nova forma de uso e ocupação das Unidades de Conservação da 

Natureza e seu entorno/urbano, levando em conta a participação da comunidade local. 
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As Zonas de Amortecimento só vão exercer plenamente suas funções 

minimizadoras de impactos negativos se tiverem recursos para uma gestão 

participativa, sendo que as Zonas de Amortecimento de UCN/urbanas deveriam utilizar-

se dos Planos de Manejo para exercitarem esta forma de gestão, baseando-se nas 

premissas da Agenda 21 Brasileira e na participação desses “novos caiçaras”. 

Recomendamos que sejam elaboradas novas pesquisas sobre o tema, 

principalmente por pesquisadores que se interessem por sustentabilidade nas cidades, 

relacionadas à valoração de impactos ambientais e percepção da paisagem. 
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ANEXO 1 

Lei nº 1.566 de 20 de Março de 1997 
 

A Câmara Municipal de Niterói decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art.1º - Fica criada a RESERVA ECOLÓGICA DARCY RIBEIRO, cujos limites estão 
descritos no Anexo Único desta Lei. 
 
Parágrafo único - Dentro dos limites da Reserva, situa-se o Parque Municipal da Pedra 
do Cantagalo, que será delimitado no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias por 
Ato do Poder Executivo, em cumprimento ao disposto na Lei 1254, de 18 de dezembro 
de 1993, cujas disposições são integralmente mantidas. 
 
Art. 2º - Todas as áreas de preservação, áreas verdes ou de reserva florestal, 
integrantes de loteamentos, remembramentos, desmembramentos, ou glebas, 
localizadas no interior ou no entorno da Reserva ecológica criada por esta Lei, ficam 
incorporadas à mesma, vedada a alteração de suas destinações. 
 
Parágrafo único - O Poder Executivo providenciará, no prazo de 90 (noventa) dias, a 
delimitação das áreas acima mencionadas, em complementação ao anexo único desta 
Lei. 
 
Art.3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas às disposições 
em contrário. 
 

 
Prefeitura Municipal de Niterói, 27 de Dezembro de 1995 

Jorge Roberto Silveira – Prefeito 
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DESCRIÇÃO DOS LIMITES DA RESERVA ECOLÓGICA DARCY RIBEIRO 

Tem início no ponto 1 de coordenadas (N.E. 701, 330; 7464, 415), na cota 200 do 

Morro de Cantagalo, na Região de Pendotiba; segue na direção Norte pela cota 200 

até encontrar a divisa do condomínio Vila Floresta no ponto 2 (N.E. 700, 150; 7464, 

060) ; segue pelos fundos das Áreas Privativas nº 09 a 20, 22, 23 a 26 e lateral 

esquerda da nº 28, seguindo pela divisa do condomínio até encontrar o ponto 3 de 

coordenadas (N.E.699, 830; 7463, 870); segue na direção sudoeste por uma linha 

paralela distante duzentos metros a sudeste da Estrada Francisco da Cruz Nunes até 

encontrar o ponto 4 de coordenadas (N.E.699, 040; 7463, 330); segue na direção 

noroeste por um reta imaginária até o ponto 5 de coordenadas (N.E.699, 000; 7463, 

350) na cota 50; segue na direção sudoeste pela cota 50 até encontrar a divisa do 

loteamento Jardim Ubá no ponto 6 de coordenadas (N.E. 698, 920; 7462, 510); segue 

pelos fundos das áreas privativas de nº 9 a 20 seguindo pela divisa do loteamento até 

encontrar a cota 50 no ponto 7 de coordenadas (N.E. 699, 220; 7462, 420), segue na 

direção sudeste pela cota 50 até o ponto 8 de coordenadas (N.E. 699, 510; 7462, 000), 

segue na direção nordeste por uma linha imaginária até o ponto 9 de coordenadas 

(N.E. 699, 670; 7462, 030) na cota 100; segue na mesma direção por esta cota até o 

ponto 10 de coordenadas (N.E. 700, 160; 7462, 190) na divisa do loteamento Grotão; 

segue na direção norte por esta divisa até o ponto 11 de coordenadas (N.E.700, 120; 

7462, 290); segue pelos fundos dos lotes da quadra 7, pelo fundo da “área à ser 

loteada” da quadra 6, pelos fundos dos lotes 5 a 16 da quadra 6, pela lateral esquerda 

do lote 3 da quadra 6 e pela praça de retorno da rua 4 até a divisa com o loteamento 

Aldeia de Itaipu no ponto 12 de coordenadas (N.E. 700, 600; 7462, 120); segue pelos 

fundos do lote 2 da quadra 2 e lote 22 da quadra 3 do loteamento Aldeia de Itaipu, até 

encontrar a divisa do loteamento Ubá Terra Nova no ponto 13 de coordenadas (N.E. 

700, 700; 7462, 370); segue pelos fundos dos lotes da quadra 5 e pelos fundos dos 

lotes de nº 1 ao 18 da quadra 4 seguindo pelos fundos dos lotes de nº 20 a 23 da 

quadra 4, segue pelos fundos dos lotes de nº 1 a 25 da quadra 3, pela lateral esquerda 

do lote 1 da quadra 3, alcançando os fundos do lote 22 da quadra 2, seguindo pelos 

fundos dessa mesma quadra; segue pelos fundos dos lotes 12 a 17 e 19 a 24 até a 
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divisa com o loteamento Green Park no ponto 14 de coordenadas (N.E.700, 920; 

7462, 370); segue pela divisa do mesmo até encontrar a divisa do loteamento Ubá 

Itaipu, no ponto 15 de coordenadas (N.E. 700, 945; 7462, 300); segue pelos fundos dos 

lotes 26 a 29 da quadra 1, da rua 1 do loteamento Vale Itaipu II, até o ponto 16 de 

coordenadas (N.E. 701,020; 7462, 360); segue pela divisa deste loteamento até 

encontrar o ponto 17 de coordenadas (N.E. 701, 060; 7462, 250); segue pela divisa 

esquerda do lote 1 da quadra F, seguindo pela rua 6 e pelos limites da área reservada à 

escola até encontrar a divisa com o loteamento Vale de Itaipu ; segue pelos fundos 

dos lotes 1 a 13 da quadra 6, pela divisa esquerda do lote 1 da quadra 6, por um 

segmento de reta de 10 metros da rua A, pela lateral direita do lote 8 e pelos fundos 

dos lotes2 a 5 da quadra 7, até encontrar a divisa com o loteamento Maravista, no 

ponto 18 de coordenadas (N.E.701, 580; 7462, 150); segue pelos fundos dos lotes 3 a 

12 e 15 a 22 da quadra 212, da rua 79, e pelos fundos dos lotes 1, 8 a 18, 21e 51 a 54 

da quadra 215 da rua 80 e pelo lado direito do lote 1 da quadra 219 até encontrar a 

divisa do loteamento Argeu Fazendinha, no ponto 19 de coordenadas (N.E.701, 950; 

7462, 550); segue pela divisa deste loteamento e pelos fundos dos lotes 10 a 19 da 

quadra 20 da rua onze e continua pelos lotes 1 e 9 a 24 da quadra 21, da rua 11, e 

avenida dois e prolongamento da rua 4, continua nos fundos dos lotes 13 a 18, da 

quadra 22, pelo prolongamento da rua 4, pelos fundos dos lotes de nº 7 a 9 da avenida 

2 e pelos fundos dos lotes 1 e 2 da rua 2 da quadra 22, até encontrar a divisa do 

loteamento Maravista (2º loteamento parcial dos terrenos do Sr. Argeu Alvim e Silva), 

no ponto 20 de coordenadas (N.E. 702, 550; 7462, 630); segue pelos fundos dos lotes 

da quadra 101, na rua 14, pelos fundos dos lotes de nº 1a 13, 17 e 18 da quadra 102, 

na rua 13, pelos fundos dos lotes 1, 2, 6, 7, 11 a 24 da quadra 103, pelas ruas 13 e 16, 

pelos fundos dos lotes 2 a 11 e 16 a 27 e fundos e lateral esquerda do lote 1 da quadra 

104 da rua 13, passando pela rua 47 à frente da área reservada para a fonte e caixa 

d’água, continuando pela direita do lote 4, e pelos fundos dos lote 1 a 4 da quadra 105 

da rua 47, até encontrar a divisa do condomínio Fazendinha, no ponto 21 de 

coordenadas (N.E.702, 530; 7463, 200 ); segue pelos fundos da área privativa nº 30 até 

encontrar a divisa do loteamento Soter no ponto 22 de coordenadas (N.E. 702, 650; 

7463, 360); segue pela Reserva Florestal IV do Loteamento Argeu Fazendinha pelos 
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fundos dos lotes de nº 1 ao 39 da quadra 100 nas ruas 47 e Av. 2, pelos fundos dos 

lotes 1 a 3 e 8 a 30 da quadra 99 na Av. 2 e ruas 45 e 46; pelos fundos dos lotes 1 a 4 e 

8 a 11 da quadra 97 nas ruas 44 e 45, pelos fundos dos lotes 4 a 8 e 13 a 23 da quadra 

96 na ruas 43 e 44, pelos fundos dos lotes 1 a 14 e 16 da quadra 94 na rua 42, pelos 

fundos dos lotes 1 a 10 e 23 a 25 da quadra 93 na avenida 2 e rua 38, pelos fundos dos 

lotes 16 e 17e lateral direita do lote 15 da quadra 91 na rua 38 até encontrar a divisa 

com o loteamento Vila Engenho do Mato no ponto 23 de coordenadas (N.E.703, 780; 

7463, 610); segue pelos fundos dos lotes de nº 1 a 12 até encontrar o ponto 24 de 

coordenadas (N.E. 703,820; 7463,440); segue por este limite até encontrar a divisa do 

loteamento Ubá II, no ponto 25 de coordenadas (N.E. 704, 100; 7463; 550); segue pela 

lateral direita do loteamento passando pelos fundos dos lotes de nº 7 a 34 da quadra 8, 

na rua 1, até encontrar a divisa com o loteamento Sítio das Pedras Brancas; segue 

pelos fundos dos lotes de nº 123 a 143, continua pelos lotes nº 104, 151 a 162 nas ruas 

D e B, respectivamente , passando pelo acesso à área doada à PMN, segue pelos 

fundos dos lotes 1 a 9 e 10 A a 20 A até encontrar o ponto 26 de coordenadas (N.E. 

704,750; 7464, 260) na cota 65; segue na direção norte por uma reta imaginária até 

encontrar o ponto 27 de coordenadas (N.E. 704,750; 7464, 280) na cota 75, pela qual 

segue na direção nordeste até encontrar o ponto 28 de coordenadas (N.E. 705,000; 

7464, 460); segue na direção norte por uma reta imaginária até encontrar o ponto 29 de 

coordenadas (N.E. 705,000; 7464, 750) na cota 125, pela qual segue na direção 

nordeste até o ponto 30,de coordenadas (N.E. 705,525; 7466, 420); segue na direção 

oeste por uma reta imaginária até o ponto 31 de coordenadas (N.E. 705,410; 7466, 

420) na cota 175; segue na direção norte pela cota 175 até o ponto 32 de coordenadas 

(N.E. 705,190; 7466, 580); segue na direção nordeste por uma linha imaginária até o 

ponto 33 de coordenadas (N.E. 705,385; 7466, 595) na cota 125; segue na direção 

noroeste pela cota 125 até o ponto 34 de coordenadas (N.E. 702,830; 7465, 560); 

segue na direção nordeste por uma reta imaginária até o ponto 35 de coordenadas 

(N.E. 702,900; 7465, 680) na cota 125; segue na direção nordeste pela cota 125 até 

encontrar o ponto 36 de coordenadas (N.E. 702,000; 7465, 540); segue na direção 

norte por uma reta imaginária até o ponto 37 de coordenadas (N.E. 702,000; 7465, 610) 

na cota 175; segue na direção leste pela cota 175 até o ponto 38 de coordenadas (N.E. 
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702,430; 7465, 310); segue na direção sudoeste por uma reta imaginária até o ponto 39 

de coordenadas (N.E. 702,350; 7465, 080) na cota 250; segue pela cota 250 até o 

ponto 40 de coordenadas (N.E. 701,520; 7464, 470) ; segue por uma reta imaginária 

até o ponto 1 de coordenadas (N.E. 701,330; 7464, 415) na cota 200, ponto inicial desta 

descrição. 

Dentro desta poligonal está incluída a área a ser delimitada para o Parque Municipal da 

Pedra do Cantagalo, cuja criação foi determinada pela Lei 1254/93. 

 

 

 

 

 


