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O Parque Natural Municipal

da Mata Atlântica foi criado

pela prefeitura através do

Decreto nº 10.760 de

dezembro de 2017.

Possui área de 1.100 ha

abrangendo remanescente da

Mata Atlântica, compreendido

entre os bairros do Encruzo,

Morro da Cruz, Morro da Glória

1, Morro da Glória 2, Morro do

Carmo, Morro da Caixa D'água,

Morro do Santo Antônio, Morro

do Bulé, Colégio Naval, Bonfim,

Praia Grande, Vila Velha,

Tanguá e Retiro.
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O Parque é classificado como uma Unidade de Conservação de

Proteção Integral pelo SNUC – Sistema Nacional de Unidades de

Conservação

As Unidades de Proteção Integral têm como principal objetivo

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos

seus recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve

consumo, coleta ou dano aos recursos naturais.

Usos permitidos: recreação em contato com a natureza, turismo

ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação

ambiental, entre outras.
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• Preservar o Bioma Mata Atlântica; • Proteger os mananciais de água,

São objetivos do Parque da Cidade: 

Foto: Parque da Cidade, Wagner Donadia, Masterplan/2019 Foto: Parque da Cidade, Wagner Donadia, Masterplan/2019 
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Deslizamento no Morro da Carioca, em Angra dos Reis. (Foto: 

Danielle Viana Bartholomeu/VC no G1)

• Proteger as encostas em função de riscos geológicos e geotécnicos;

Encosta no Retiro. Fotografia feita pela equipe da Geo-Rio - Janeiro de 

2010. 

São objetivos do Parque da Cidade: 
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• Proteger a qualidade e o bem estar das 

populações humanas em seu entorno;

• Promover práticas de turismo ecológico;

São objetivos do Parque da Cidade: 

Foto: Carlos Henrique das Neves (Cacá) 
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• Promover programas de 

Educação Ambiental;

• Promover atividades recreativas e 

interpretação ambiental através de trilhas 

sinalizadas;

São objetivos do Parque da Cidade: 

Foto: Masterplan/2016 
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Criação do Conselho Gestor do Parque da 

Cidade

Após a criação do PNMMA, o próximo passo é a criação 
do conselho gestor e a elaboração do Plano de Manejo. 

O Conselho Gestor do PNMMA está em fase de criação e 
sua principal responsabilidade é acompanhar a 
administração do PNMMA para garantir o cumprimento 
dos objetivos traçados e colaborar com ações que 
aproximem as comunidades do entorno das atividades do 
PNMMA. 

O Conselho é constituído por partes iguais de 
representantes do poder público e de organizações não 
governamentais.  
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AGENDA DE OFICINAS PARTICIPATIVA  - COMUNIDADES DO ENTORNO DO 

PARQUE

Atividade Data Horário Local Comunidades envolvidas

Oficinas 

participativas –

Elaboração do 

Plano de Manejo 

do Parque da 

Cidade

8 de abril 

(segunda-feira)
19:00 A definir

Abel, Carioca,  Morro do 

Carmo,  Sto Antônio I e II 

Caixa D'água

9 de abri    

(terça-feira)
19:00 A definir

Morro da Glória 1 e 2, 

Pérez,  Morro da Cruz

10 de abril 

(quarta-feira)
19:00 A definir

Encruzo da Enseada,  

Retiro, Enseada, Praia da 

Ribeira

11 de abril 

(quinta-feira)
19:00 A definir

Tanguá, Praia Grande, 

Bonfim, Figueira, Vila Velha
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Elaboração do Plano de Manejo

O próximo passo depois do Conselho Gestor criado e a

elaboração do Plano de Manejo do PNMMA.

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza

(SNUC) defini Plano de manejo como:

“Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos

objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se estabelece o

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

manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das

estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade”.

O Plano de Manejo define, por exemplo, quais são os locais onde

serão implantadas as trilhas ecológicas, os locais adequados para

pesquisa, áreas aonde serão desenvolvidas ações de educação

ambiental e de turismo, bem como os locais aonde o acesso

humano será restrito para proteção da natureza.
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Módulos para elaboração do Plano de Manejo:

MÓDULO – Sistematização das Informações sobre o Parque - Sistematização

das Informações sobre o Parque, como sua localização, histórico do Parque,

relação com o entorno, legislações e elaboração de mapas.
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MÓDULO – Análise do Parque e Entorno - Informações

das diversas áreas temáticas (meio físico, biótico e

socioeconômico) para produzir uma análise conjunta

desses temas e um diagnóstico socioambiental do

Parque.
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MÓDULO – Zoneamento e Gestão - aborda o Planejamento 

Estratégico de execução das metas definidas para a gestão do 

Parque. As informações geradas nos módulos anteriores e os 

resultados obtidos pelas análises subsidiarão a execução deste 

módulo, incluindo documentos, mapas, tabelas, gráficos. 

Zoneamento Parque do rio Sucuriú-MS

Zoneamento Parque das Andorinhas-BH
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MÓDULO 5 – Infraestrutura Física: A Infraestrutura consiste 

no conjunto de unidades, vias construídas, equipamentos e 

sinalização que servem de base às atividades 

administrativas, operacionais, de uso público e outras. 
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MÓDULO – Documentação e avaliação - Elaboração de 

ferramentas de acompanhamento, registro e controle das 

atividades de materialização do Plano de Manejo em todos 

os seus aspectos: obras civis para implantação das 

unidades;

gestão; biodiversidade; capacidades de carga etc.

MÓDULO - Apresentação do Plano de Manejo -

Apresentação do Plano de Manejo e seu planejamento 

estratégico para a CTAA, Conselho Consultivo e demais 

públicos interessados.
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❖ Como todo Parque, o objetivo do Parque da Cidade é a preservação 

dos ecossistemas naturais que nele sobrevivem. E desta forma 

contribuir para a melhoria do bem-estar das populações que vivem na 

cidade e também aquelas que a visitam. 

❖ Em conjunto com a proteção dos ecossistemas no Parque da Cidade 

podem ser realizadas pesquisas científicas, programas de educação 

ambiental, interpretação de trilhas e diferentes modalidades de 

turismo ecológico como montanhismo, ciclismo, observação de aves 

etc.

❖ A visitação pública no Parque é uma ótima maneira de contribuir para 

o conhecimento sobre as belezas naturais existentes dentro dele, 

além de contribuir para o desenvolvimento local. 

❖ Além de proteger a fauna e flora protege um elemento sem o qual não 

sobrevivemos que é a água!  

❖ Suas florestas dificultam também a ocorrência de desastres naturais e 

evitam, desta forma, tragédias que afetam um grande número de 

municípios e as populações que neles vivem!!! 21



❖ Conservação da diversidade biológica  (fauna e flora) e dos 

recursos genéticos.

❖ Proteção das espécies raras e ameaçadas de extinção. Como 

é o caso do Jacupemba 

❖ Preservação e restauração dos ecossistemas naturais intactos 

e/ou degradados;

❖ Promoção do desenvolvimento sustentável (ações que 

associam proteção ambiental com desenvolvimento local, 

como a pratica de turismo ecológico, a partir dos recursos 

naturais).

❖ Valorização econômica e social da diversidade biológica.

❖ Proteção de paisagens naturais pouco alteradas e de notável 

beleza cênica.

❖ Proteção e recuperação dos recursos hídricos.

❖ Promoção da educação ambiental e do ecoturismo.

❖ Incentivo à pesquisa científica.

❖ Preservação de um ambiente para conexão das pessoas com 

a natureza.22

Exemplar de Jacupemba ou Jacu de Papo

Vermelho (Penelope superciliaris), espécie

da Mata Atlântica ameaçada de extinção,

na estrada do Sertão da Caputera do

Pontal, Angra dos Reis-RJ.
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Como nossas cidades continuam crescendo,

não devemos abandonar a proteção de áreas

naturais às pressões da urbanização, e sim

defender esses lugares, e realmente tentar

criar novos espaços para a natureza dentro

do tecido urbano – inclusive dentro dos

centros das cidades. Também precisamos

tornar a natureza mais acessível às pessoas,

fornecendo interpretação e educação,

sempre que possível. Conectar as pessoas à

natureza deve ser um imperativo para todo o

movimento de conservação, e as áreas

protegidas urbanas estão bem situadas para

fazer isso.

The International Union for Conservation of Nature (IUCN)
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Obrigada!

Enviar para:
⊷ Departamento de Projetos e Conservação Ambiental 

sdus.dpcam@angra.rj.gov.br

Dúvidas? 
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AGENDA DE OFICINAS PARTICIPATIVA  - COMUNIDADES DO ENTORNO DO 

PNMMA

Atividade Data Horário Local Comunidades envolvidas

Oficinas 

participativas –

Elaboração do 

Plano de 

Manejo do 

Parque da 

Cidade

8 de abril 

(segunda-feira)
19:00 A definir

Abel, Carioca,  Morro do 

Carmo,  Sto Antônio I e II 

Caixa D'água

9 de abri    

(terça-feira)
19:00 A definir

Morro da Glória 1 e 2, 

Pérez,  Morro da Cruz

10 de abril 

(quarta-feira)
19:00 A definir

Encruzo da Enseada,  

Retiro, Enseada, Praia da 

Ribeira

11 de abril 

(quinta-feira)
19:00 A definir

Tanguá, Praia Grande, 

Bonfim, Figueira, Vila Velha


