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VOCÊ SABIA QUE...
Cachoeiras de Macacu possui cerca de 38% da 
área total do município coberta de Mata Atlântica.

Grande parte dessas áreas de mata estão dentro 
de Unidades de Conservação de Proteção 
Integral como o Parque Estadual dos Três Picos 
e da Estação Ecológica do Paraíso. A Área de 
Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio 
Macacu, diferente das anteriores é uma Unidade 
de Conservação de uso sustentável e, portanto, 
permite que os recursos naturais sejam 
utilizados.

O Plano de Manejo que vem sendo elaborado, 
através deste projeto, orientará o uso adequado 
dos recursos, principalmente das áreas que estão 
na proximidade dos rios da Bacia.

A seguir veja a equipe do projeto selecionando as 
áreas de mata a serem estudadas e os pontos 
para análise e coleta de água e solos.

Consolidação do Corredor Central Fluminense através da elaboração 
do Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio Macacu.

O PROJETO ESTÁ VIRANDO 
REALIDADE:

No mês de maio iniciamos o processo de mobilização 
e disseminação do projeto. Fizemos reuniões em 5 
escolas de Cachoeiras de Macacu e Papucaia e 
também para as comunidades de Papucaia e Serra 
Queimada. Neste mês de junho continuaremos com o 
trabalho de articulação, envolvimento e divulgação do 
projeto, em Japuiba, Faraó, São José da Boa Morte, 
Marubai, Matumbo e Agrobrasil.
Além disso, reuniões de trabalho e atividades na 
região estão também acontecendo. Já estão sendo 
viabilizados estudos sobre uso do solo, recursos 
hídricos bem como as áreas de mata do Município. 
Todas estas etapas estão sendo realizadas pelo 
parceiros do projeto e assim que estes estudos sejam 
concluídos serão apresentados à comunidade.

Reunião com a Comunidade de Serra Queimada

Equipe da EMBRAPA SOLOS observando os usos do 
solo no município de Cachoeiras de Macacu

PARTICIPE DO SEMINÁRIO

“Benefícios da Conservação”
Participação de:

-Rogério Rocco (IBAMA/RJ)

-Dora Negreiros (Comitê Gestor da Bacia da Baía da 
Guanabara)

Dia: 3/07/06                   17:30 horas

Local:ACECAM/ Cachoeiras de Macacu



CAIXAS DO FUTURO
Uma forma de termos você mais perto de nós!

Foram espalhadas em alguns pontos do 
município urnas que estamos chamando de 
caixas do futuro. Estas urnas possuem um bolso 
contendo folhetos informativos com um espaço 
para que seja respondida a seguinte pergunta: 
Como a APA pode contribuir na melhoria da 
sua qualidade de vida?

Destaque a resposta e coloque na urna. Busque 
a Caixa do Futuro mais perto de você e dê a sua 
opinião!!!! Ela é muito valiosa!!!

ONDE ENCONTRAR A CAIXA DO FUTURO:

Cachoeiras de Macacu:

-Ginásio Público Mário Simâo Assaf (GP 479) 

-Associação Comercial e Empresarial de Cachoeiras 
de Macacu

Papucaia:

-Escola Municipal São Francisco de Assis

-Colégio Estadual Maria Veralba Ferraz

Serra Queimada:

-Casa da Irmã Angela

Japuiba:

-Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida

São José da Boa Morte:

-Centro de Múltiplo Uso

Interagindo com o Conselho de Desenvolvimento Rural 
de Cachoeiras de Macacu

No dia 5 de junho a equipe do projeto Entre Serras e Águas se 
reuniu com Associações de Produtores locais, Secretaria de 
Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente para apresentação 
do projeto e buscando parcerias no sentido de fortalecer 
propostas já existentes com as informações a serem obtidas no 
projeto, a exemplo do Zoneamento Agroecológico.

A reunião provocou importantes discussões sobre 
restaurações de Áreas de  Preservação Permanente e novas 
reuniões se realizarão na perspectiva de desenvolvimento de 
ações conjuntas.

Para saber mais:

www.bioatlantica.org.br
Instituto BioAtlântica
TeL/Fax: (21)25353940
E-mail: serras_e_aguas@bioatlantica.org.br

APA da Bacia do Rio Macacu

Apoio:

Caixa do Futuro


