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RESUMO 

 

Este trabalho é resultado de estudos iniciais acerca do processo de gestão participativa que 

vem sendo implementado em diversas categorias de unidades de conservação, como forma de 

promover a inserção das comunidades envolvidas no processo de tomada de decisão. Trata-se 

de um modelo de gestão democrática cada vez mais exigido pela sociedade contemporânea, 

interessada em participar ativamente em tudo aquilo que se refere ao meio em que vivem. São 

analisadas aqui as demandas, a estratégia adotada, a dinâmica e os principais resultados 

atingidos até o presente no processo de integração e gestão participativa da Área de Proteção 

Ambiental da Serrinha do Alambari, no município de Resende, Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work is the result of initial studies on the process of participatory management that is 

being implemented in various categories of conservation units in order to promote integration 

of the involved communities in decision-making process. This is a model of democratic 

management increasingly demanded by contemporary society, interested in actively 

participating in everything that concerns the environment where they live. This study 

addresses the demands, the adopted strategy,  the dynamics and the main results achieved in 

the process of  integration and participatory management of the Area of Environmental 

Protection Serrinha do Alambari in the city of Resende, Rio de Janeiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A criação de diversos tipos de unidades de conservação, muito além das motivações 

jurídicas, reflete o aumento da preocupação com a preservação da diversidade ecológica do 

planeta. Entretanto, a simples criação das Unidades de Conservação (UC’s) não garante a 

proteção dos ecossistemas abrangidos. São necessárias ações gerenciais e estratégicas para 

permitir o uso sustentável da área (quando este for previsto), e garantir o cumprimento dos 

objetivos propostos quando da delimitação da área legalmente protegida. 

Neste aspecto, surgem atores sociais engajados na luta pela preservação ambiental, 

como as organizações não-governamentais (ONG’s) e associações comunitárias que, em 

parceria com as instituições do governo, vem implementando um modelo de gestão 

democrática cada vez mais exigido pela sociedade contemporânea: a Gestão Participativa. 

Assim sendo, o presente trabalho é um estudo de caso sobre a gestão participativa em 

UC’s, mais especificamente a Área de Proteção Ambiental – APA da Serrinha do Alambari, 

localizada no município de Resende, Rio de Janeiro. Nesse sentido, a questão que norteia este 

estudo diz respeito ao conhecimento das diretrizes que se fazem necessárias para a gestão 

participativa da APA, como e por quem estas estão sendo aplicadas na unidade de 

conservação em tela. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Em decorrência da idéia da proteção ambiental surgiram as áreas protegidas, criadas 

para promover a conservação da biodiversidade. Porém, as preocupações atuais no que se 

refere ao processo de gestão destas áreas envolvem a aplicação de metodologias 

participativas, engajando a população local, os órgãos gestores, e os ecossistemas nelas 

inseridos, respeitando-se sua dinâmica social e ambiental intrínseca. É dentro dessa 

perspectiva que se optou pela escolha da temática para a realização deste estudo. Pretende-se 

entender como a interação entre o gerenciamento da APA e a comunidade local se materializa 

no âmbito de projetos e ações desenvolvidas por organizações atuantes na área e voltadas para 

o desenvolvimento local das comunidades inseridas na área protegida. 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo abrange a Área de Proteção Ambiental da Serrinha do Alambari, que 

engloba os distritos de Serrinha do Alambari e Capelinha do Pirapitinga, no município de 

Resende, região sul-fluminense do Estado do Rio de Janeiro (Figuras 01 e 02).  

 

 

Figura 01: Localização do município de Resende – RJ (Imagem Google Earth, 2009). 
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Figura 02: Localização dos distritos de Serrinha do Alambari e Capelinha do Pirapitinga,  

Resende – RJ (Imagem Google Earth, 2009). 

 

 

4. OBJETIVOS 

   Os objetivos principais do trabalho são:  

♦ Levantar aspectos conceituais sobre unidades de conservação, áreas de proteção 

ambiental, gestão participativa e educação ambiental;  

♦ Apresentar o modelo de gestão participativa que está sendo implementado na APA da 

Serrinha do Alambari, bem como a atuação de organizações sociais e;  

♦ Promover o conhecimento acerca dos recursos naturais existentes na região. 

 

Capelinha do Pirapitinga 

Serrinha do Alambari 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA  

 

A metodologia empregada na organização do presente estudo foi classificada, quanto 

aos fins, como contemporânea e descritiva e, quanto aos meios, como documental, 

bibliográfica e estudo de caso.  

Este trabalho, segundo ECO (1999), é um trabalho contemporâneo, pois trabalha com 

dados e informações objetivas, de um período recente e pré-determinado. É também uma 

pesquisa descritiva, em que não há a interferência do pesquisador. Segundo BARROS & 

LEHFELD (2000), ele (o pesquisador) descreve o objeto de pesquisa, procurando descobrir a 

frequencia com que um fenômeno ocorre, sua natureza, característica, causas, relações e 

conexões com outros fenômenos. 

É uma investigação documental que, segundo VERGARA (2000), refere-se à pesquisa 

de gabinete, que consiste em recolher, analisar e interpretar as contribuições teóricas já 

existentes. Classifica-se também como pesquisa bibliográfica, pois se recorrerá ao uso de 

material acessível ao público em geral, como livros, artigos de revistas, jornais, busca pela 

rede mundial de computadores, etc.  

VERGARA (2000, p. 48) define pesquisa bibliográfica como sendo: 

 

“O estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, 
revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. 
Fornece instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também 
pode esgotar-se em si mesmo. O material publicado pode ser fonte primária ou 
secundária.” 

 

A pesquisa é também estudo de caso, pois aborda especificamente o caso da APA 

Serrinha do Alambari, localizada no município de Resende – Rio de Janeiro. De acordo com 

VERGARA (2000, p. 49), um estudo de caso é aquele “circunscrito a uma ou poucas 

unidades, entendidas essas como pessoa, família, produto, empresa, órgão público, 

comunidade ou mesmo país. Tem caráter de profundidade e detalhamento. Pode ou não ser 

realizado no campo”. 
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5.2 UNIVERSO E AMOSTRA  

 

O universo do estudo de caso é constituído de informações obtidas junto às 

Associações de Moradores da Serrinha - AMOROSA e da Capelinha - AMARELINHA, à 

administração da APA Serrinha do Alambari, à  Prefeitura de Resende e à ONG Crescente 

Fértil. 

Foi selecionada uma amostra do tipo acessibilidade, que “...longe de qualquer 

procedimento estatístico, seleciona elementos pela facilidade de acesso a eles”, segundo 

VERGARA (2000, p. 51). 

 

5.3 COLETA DE DADOS  

 

Foram realizadas algumas visitas, agendadas por telefone, à Associação de Moradores 

da Serrinha – AMOROSA, à Associação de Moradores da Capelinha – AMARELINHA, à 

Prefeitura de Resende e à ONG Crescente Fértil. Também foram consultados documentos 

públicos oficiais, trabalhos acadêmicos e endereços eletrônicos, para coleta de informações 

sobre os históricos e a geografia de Serrinha e Capelinha, bem como sobre o processo de 

gestão participativa do Projeto Serrinha - Capelinha, durante os meses de março e  agosto de 

2008. 

 

6. REVISÃO DE LITERATURA 

 

6.1 GESTÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

6.1.1  Aspectos conceituais e princípios de Unidades de Conservação  

 

O conceito de área protegida ou Unidade de Conservação – UC surgiu no Brasil por 

volta da década de 30 e, desde então, visando à proteção e manutenção de áreas naturais, da 

diversidade biológica, assim como dos recursos naturais e culturais associados, o poder 

público vem adotando medidas legais no sentido de garantir a integridade destes espaços, 

ordenar as atividades econômicas e disciplinar a implantação de projetos e obras que possam 

causar impactos significativos nestas áreas.  
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Através da Lei 9.985 de 18 de junho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC, as normas e critérios para a criação, implantação e gestão 

das unidades de conservação foram reunidos e sistematizados1. 

Segundo o SNUC, Unidade de Conservação consiste em: 

 

"...um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 
Poder Público com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 
especial de administração, aos quais se aplicam garantias adequadas de proteção" 
(art.2, I).  
 

Esta lei divide as UC’s em dois grandes grupos: Unidades de Proteção Integral ou Uso 

Indireto e Unidades de Uso Sustentável, com características específicas.  

As Unidades de Proteção Integral tem por objetivo preservar a natureza, sendo 

permitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Esse grupo é composto pelas 

categorias de estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e 

refúgio de vida silvestre.  

Já as Unidades de Uso Sustentável visam compatibilizar a conservação da natureza 

com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Nesse grupo estão as categorias de 

área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva 

extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do 

patrimônio natural.  

Quanto às maneiras de gestão dessas áreas protegidas, o SNUC prevê a criação de 

conselhos, conforme diretrizes apontadas no artigo quinto do capítulo segundo, transcrito a 

seguir: 

 

“O SNUC será regido por diretrizes que: (...) III – assegurem a participação efetiva 
das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de 
conservação; (...) V – incentivem as populações locais e as organizações privadas a 
estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do sistema 
nacional; (...) IX – considerem as condições e necessidades das populações locais 
no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos 
recursos naturais.” 

 

É fundamental, portanto, que seja priorizada politicamente, por parte do poder público 

e dos grupos sociais envolvidos com a questão ambiental, a formação de conselhos gestores 

de natureza consultiva e/ou deliberativa nas UC’s, com base em princípios participativos e 

                                                 
1 Até aquela data existiam diversos instrumentos legais dispersos sobre as UC’s no Brasil 
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democráticos de gestão, e com uma visão holística sociedade-natureza, testando-se e 

aprimorando-se metodologias capazes de viabilizar tais espaços públicos (conselhos gestores) 

em todas as áreas naturais protegidas do território nacional. 

DELMONTE et al (2005) relatam que as experiências em UC’s têm mostrado que não 

é possível conservar a natureza sem que todas as pessoas envolvidas tenham consciência de 

seus direitos e deveres em relação ao meio ambiente. Por isso, o envolvimento das 

comunidades no processo de planejamento, implementação e gestão das UC’s, torna-se 

essencial. Neste ponto, as organizações não-governamentais podem contribuir 

significativamente, desempenhando um papel intermediador e agregador. 

  

6.1.2  Aspectos conceituais e princípios de Área de Proteção Ambiental 

 

Conforme informado anteriormente, o SNUC prevê a criação de dois tipos de áreas 

protegidas (Proteção Integral e Uso Sustentável), com subdivisões por categorias de UC’s, 

cada qual com suas características e requisitos, e nos termos da lei que as regulam.  

Dentro do grupo de Uso Sustentável, têm-se a Área de Proteção Ambiental - APA, que 

é uma categoria voltada para a proteção das riquezas naturais que estejam inseridas dentro de 

um contexto de ocupação humana. Essa categoria de manejo possibilita a manutenção da 

propriedade privada e do estilo de vida tradicional da região. 

O SNUC define APA como sendo: 

 

“...uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e objetiva basicamente 
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e garantir a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais.” 
 

A APA  destaca-se das demais unidades de preservação por ter como objetivo a 

vivência real do desenvolvimento sócio-econômico, harmoniosamente conciliada com 

diretrizes ecológicas, e que, quando aplicadas em regiões que constituem sistemas a serem 

preservados, propiciam o surgimento de oportunidades para o desenvolvimento sustentado ou 

para o ecodesenvolvimento2. A Lei Federal 6.902/81, no seu Artigo 9, que dispõe sobre a 

                                                 
2 O ecodesenvolvimento se define como um processo criativo de transformação do meio com a ajuda de técnicas 
ecologicamente prudentes, concebidas em função das potencialidades deste meio, impedindo o desperdício 
inconsiderado dos recursos, e cuidando para que estes sejam empregados na satisfação das necessidades de todos 
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criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental, define que o Poder Executivo 

disciplinará as regiões das APA’s, dentro dos princípios constitucionais do direito à 

propriedade, harmonizando desenvolvimento e vocação preferencial da área com a 

conservação dos recursos naturais. Esta circunstância nos remete ao ordenamento e 

disciplinamento das atividades permitidas e potenciais e para uma avaliação do patrimônio a 

ser preservado. 

Conforme já relatado, as APA’s podem ser formadas por terras públicas ou privadas, 

podendo ser estabelecidas normas e restrições para a utilização, quando em propriedades 

privadas, e sendo respeitados os limites constitucionais.  

Se, por um lado, a permanência da propriedade privada torna juridicamente simples a 

criação das APA’s, devido ao fato de não ser necessário efetuar desapropriações; por outro 

lado, torna muito difícil a sua efetiva implementação, pois requer grande participação dos 

proprietários urbanos e rurais, o que nem sempre ocorre. 

A pesquisa científica e a visitação nas APA’s públicas estão sob as condições 

determinadas pela instituição gestora da unidade. Nas áreas de domínio privado, cabe ao 

proprietário determinar as condições para a pesquisa e para a visitação pelo público, 

obedecendo as exigências e restrições legais.  

A APA  possui normas específicas de uso dos recursos naturais, que devem estar 

previstas em um Plano de Manejo que, por sua vez, deve considerar os princípios da 

sustentabilidade. A Área de Proteção Ambiental possui, ainda, um conselho deliberativo ou 

consultivo presidido pela instituição responsável por sua administração e constituído por 

representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população 

residente, de acordo com o regulamento instituído.  

 

 

 

 

6.1.3  Aspectos conceituais e princípios da gestão ambiental participativa 

 

                                                                                                                                                         
os membros da sociedade, dada a diversidade dos meios naturais e dos contextos culturais. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecodesenvolvimento) 
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Em diversas partes do mundo cresce a mobilização por modos de participação mais diretos e 

pela organização de espaços políticos públicos, nos quais os cidadãos possam agir e decidir os 

destinos da vida coletiva. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 10º, institui:  

 

“Todo poder emana do povo, que o exerce indiretamente, através de seus 
representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição”.  

 

Introduz-se, assim, a possibilidade de criação de meios de participação da sociedade 

(plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, audiências públicas, conselhos, comitês, 

fóruns, orçamento participativo, ouvidorias, entre outros), que redefinem a relação Estado - 

sociedade civil. 

Um exemplo destes novos instrumentos de participação da sociedade é a chamada 

Gestão Participativa, que corresponde a um conjunto de princípios e processos que defendem 

e permitem a integração regular e significativa dos interessados na tomada de decisão. 

Esta integração manifesta-se, em geral, na participação dos envolvidos na definição de 

metas e objetivos, na resolução de problemas, no processo de tomada de decisão, no acesso à 

informação e no controle da execução. Ela pode assumir graus diferentes de poder e 

responsabilidade e afetar tanto a organização no seu conjunto, quanto cada um dos 

envolvidos, embora esteja sempre orientada para a realização das finalidades da organização. 

Gestão ambiental participativa pode ser entendida, então, como o processo de tomar 

decisões, implementar ações e avaliar seus impactos em uma área que se quer conservar e, ao 

mesmo tempo, gerar benefícios para os seus moradores; e ocorre quando a sociedade, 

diretamente ou através de representantes, participa nas decisões que vão afetar seu ambiente e 

também fiscaliza o que está sendo desenvolvido. 

Aplicando o conceito de gestão ambiental participativa a áreas legalmente protegidas, 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC cita a criação dos 

conselhos gestores como uma etapa importante na efetivação do controle e participação da 

sociedade civil no processo de planejamento e apoio à gestão das unidades de conservação – 

UC’s. 

 

Ainda, o documento Planejamento Econômico, do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e da Prefeitura do Rio de Janeiro 



 

 

10

apud PEIXOTO (2002, p. 6), define Gestão Ambiental Participativa em Unidades de 

Conservação como sendo: 

 
“A nova prática política, que pressupõe a descentralização do gerenciamento dessas 
áreas e a instituição de conselhos gestores, previstos na Lei nº 9.985/00. Os 
conselhos devem funcionar como espaços públicos de cooperação entre as várias 
instâncias de poder governamental e a sociedade civil.” 

 

Com base na definição acima, observa-se que os conselhos gestores formam um novo 

espaço para a participação social em UC’s, em que todos os segmentos da sociedade devem 

estar representados. Através dos conselhos, a gestão do meio ambiente pode ser 

compartilhada pelas pessoas da comunidade e poder público, de maneira que todos tenham 

acesso ao processo de tomada de decisão. 

O controle e a participação de órgãos públicos, das três esferas de poder, bem como da 

sociedade civil, em suas diversas formas de organização, em favor da conservação da natureza 

de maneira integrada com as novas demandas, é um processo complexo e implica a 

construção de cidadania e participação, através da educação ambiental, como elementos 

centrais da sustentabilidade social e ambiental nas práticas de gestão. 

 

6.1.4 Aspectos conceituais e princípios da Educação Ambiental  

 

Define-se educação como sendo uma prática social cuja finalidade é o aprimoramento 

humano naquilo que pode ser aprendido e recriado a partir dos diferentes saberes existentes 

em uma cultura, de acordo com as necessidades e exigências de uma sociedade. Logo, 

considera-se que a educação não é meramente reprodutora de um padrão social vigente, mas 

pode caracterizar-se como uma atividade reflexiva sobre mudanças que alterem tal padrão. 

Seguindo esta premissa, o termo educação ambiental - EA apresenta muitas 

definições, e VEROCAI (2006, p. 3) a conceitua da seguinte forma: 

 

“Processo de aprendizagem e comunicação de problemas relacionados à interação 
dos homens com seu ambiente natural. É o instrumento de formação de uma 
consciência, através do conhecimento e da reflexão sobre a realidade ambiental.”. 

 

Segundo a Proposta de Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) nº 02/85, Educação Ambiental é: 
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“O processo de formação e informação social orientado para: (I) o desenvolvimento 
de consciência crítica sobre a problemática ambiental, compreendendo-se como 
crítica a capacidade de captar a gênese e a evolução dos problemas ambientais, tanto 
em relação aos seus aspectos biofísicos, quanto sociais, políticos, econômicos e 
culturais; (II) o desenvolvimento de habilidades e instrumentos tecnológicos 
necessários à solução dos problemas ambientais; (III) o desenvolvimento de atitudes 
que levem à participação das comunidades na preservação do equilíbrio ambiental.”  
 

Com isso, a Educação Ambiental pode ser entendida como uma práxis educativa e 

social que tem por finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que 

possibilitem o entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e responsável de atores 

sociais individuais e coletivos no ambiente.  

Isso faz da EA um dos mais relevantes instrumentos que podem ser usados para 

proteger o meio ambiente, e é através dela que se faz a verdadeira aplicação do princípio mais 

importantes do Direito Ambiental: o princípio da prevenção (ANTUNES, 2006).  

A lei 9.795/99 instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental que, em seu artigo 

2º reforça: 

“A educação ambiental é um componente permanente da educação nacional, 
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 
processo educativo, em caráter formal e não-formal.” 

 

Em seu artigo 3º, sobre as incumbências, a referida lei dispõe: 

 

“Cabe ao Poder Público, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, 
definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a 
educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na 
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente.” 
 

A Coordenação Geral de Educação Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para atuação em UC’s parte da criação 

coletiva de um espaço sistemático de conservação, explicitação e negociação de diferentes 

interesses e da aprendizagem compartilhada, englobando muitos saberes e referências. Por 

meio de práticas e metodologias participativas, a linha de ação procura alternativas técnicas e 

políticas capazes de aprimorar práticas sociais e fortalecer a gestão democrática.  

 

Portanto, afirma-se que a educação ambiental pode e deve ser usada como um mecanismo 

de auxílio na disponibilização de informações qualificadas e atualizadas, no 

compartilhamento de percepções e compreensões e na ampliação da capacidade de diálogo, e 

de atuação conjunta e comprometida com a missão de uma UC. 
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7. ESTUDO DE CASO: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE  

SERRINHA-CAPELINHA 

 

O presente estudo de caso aborda o processo de gestão participativa que vem sendo 

desenvolvido pelo Projeto Serrinha - Capelinha, originalmente denominado “APA da Serrinha 

– 12 anos de gestão participativa”, e que abrange a APA Municipal da Serrinha do Alambari, 

situada em Resende, Rio de Janeiro.  

Serão apresentados um breve histórico das localidades, uma descrição da geografia do 

local, e também uma abordagem do “Projeto Serrinha - Capelinha: gestão participativa” 

focando seus objetivos, atividades e principais resultados atingidos até o fechamento deste 

documento. 

 

7.1 BREVE HISTÓRICO DA SERRINHA DO ALAMBARI 

 

Até o final do século XIX, a Serrinha do Alambari, ou simplesmente Serrinha - como 

é conhecida localmente, era coberta por grandes extensões de Mata Atlântica e representava a 

parte menos explorada de algumas fazendas ali situadas.  

Ao longo da primeira metade do século XX, as fazendas foram sendo subdivididas em 

partes menores e as famílias que se estabeleciam na área, geralmente originadas do sul de 

Minas Gerais e do Vale do Paraíba, se dedicavam principalmente à lavoura de subsistência. 

Predominava o sistema da “terça” e da “meia”, em que se plantava, principalmente, arroz, 

feijão, milho, mandioca e banana, além de algumas frutíferas como jabuticabeiras, goiabeiras, 

tangerineiras, limoeiros e laranjeiras, entre muitas outras (LEÃO, 2000). Entretanto, os solos 

pobres não permitiam o pleno desenvolvimento da agricultura no local.  

A partir da década de 40, com o desmembramento das terras, teve início uma 

ocupação desordenada, baseada na extração de madeira e na produção de carvão. Como não 

existiam ainda as estradas do Camping e do Top Club (estrada dos Artesãos), duas das 

principais vias da localidade hoje em dia, os produtos eram transportados por trilhas em 

lombo de burro até o ponto onde hoje está localizada a pracinha – referência local, e ali eram 

embarcados em caminhões para Resende.   Nessa época, intensificou-se o desmatamento na 

Serrinha, apesar da criação do Parque Nacional do Itatiaia - o primeiro do Brasil, limítrofe à 

localidade.  
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Nessa época, a pecuária extensiva já havia substituído os cafezais na conjuntura 

regional e se expandia também pelos vales e encostas da Serrinha. Entretanto, a exemplo do 

que ocorreu com a lavoura, não encontrou ali o ambiente mais produtivo.  

Nos anos 50 começaram a surgir, em escala bem reduzida, as primeiras construções e 

loteamentos para veranistas. A instalação do Camping Clube do Brasil, na década de 70, 

decretou a vocação turística da Serrinha e trouxe uma grande transformação para o local: a 

parte habitada, que antes se limitava à vizinhança da venda (principal e mais tradicional 

estabelecimento comercial local), se expandiu nos dois quilômetros das estradas acima que, 

originadas das trilhas, foram sendo lentamente ampliadas e alargadas de forma manual. Com 

isso, a população local cresceu significativamente e surgiram os problemas associados, como 

a contaminação dos mananciais, aumento da violência, entre outros. A maior integração com 

o centro urbano de Resende, fez com que hábitos oriundos das cidades, como vestuário e 

gírias, fossem aos poucos assimilados pela população local (LEÃO, 2000).  

Nos anos 80, o fenômeno da “fuga” das grandes cidades e procura por ambientes 

naturais, além do crescimento vegetativo da população, gerou uma pressão sobre os recursos 

naturais da região, especialmente sobre os recursos hídricos. A movimentação turística na 

Serrinha, assim como observado em Penedo e Visconde de Mauá, também proporcionou uma 

ocupação urbana e turística desordenada, gerando problemas sociais e ambientais. Por outro 

lado, à medida que aumentava a demanda de serviços para o turismo e a construção de novas 

residências, a vegetação se regenerava nos pastos e lavouras abandonadas. Hoje, é notável a 

presença de mata secundária com aspecto de mata primária.  

No ano de 1989, a Associação de Moradores da Serrinha - AMOROSA, tendo em 

vista o nível de degradação verificado nas localidades vizinhas, expôs ao poder público sua 

preocupação com a falta de uma política de ocupação sustentável do solo para o local. A 

Prefeitura de Resende criou então o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento Integrado da 

Serrinha - GTS, composto por moradores, representantes do poder público municipal, 

estadual e federal, e também por organizações da sociedade com interesse na área ambiental.  

 

Este processo culminou na implantação da Área de Proteção Ambiental - APA da 

Serrinha do Alambari, criada através da Lei Municipal nº 1.726 de 1991, que foi a primeira 

unidade de conservação municipal de Resende. Este trabalho foi consolidado com a 

elaboração do Plano Diretor da APA (Lei nº 1.845 de 20/05/1994) (LEÃO, 2000).  
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7.2 BREVE HISTÓRICO DA CAPELINHA DO PIRAPITINGA 

 

No século XIX, durante o período áureo do “ouro verde” em Resende, a região da 

Capelinha do Pirapitinga, conhecida localmente como Capelinha, foi ocupada por fazendas 

produtoras de café. A produção era relativamente alta e integralmente comercializada em 

Resende e também na capital. 

Na década de 1870, com o esgotamento das terras e  a falta de mão-de-obra escrava, 

acentuou-se a decadência da cafeicultura na região e as fazendas da localidade passaram a 

investir cada vez mais na pecuária leiteira.  

É neste contexto que chegam os patriarcas da família Menandro, que marcaram 

profundamente a história local. Elias Birbeire conta em seu livro “Capelinha de todos os 

tempos”, de 1992, apud Leão (2000), que seus avós vieram da região de Conservatória e 

chegaram em Capelinha por volta de 1887, um pouco antes da instalação da primeira tentativa 

de colonização do Vale do Rio Preto, iniciada em 1889 e dada como fracassada no final de 

1890. Segundo BIRBEIRE, os seus antepassados “escolheram a Capelinha por considerarem 

o local um ponto estratégico: a última etapa do caminho em direção a Mauá, antes da subida 

da serra”. Até hoje existe, à beira da estrada, uma placa que diz “Capelinha - parada quase 

obrigatória”. 

Entre 1908 e 1916, houve uma segunda tentativa de colonização no Rio Preto, com a 

criação do Núcleo Colonial Visconde de Mauá e a vinda de imigrantes alemães e suíços para 

trabalharem na produção de alimentos. Nessa época, Capelinha alcançou um grande 

desenvolvimento, apoiada na movimentação em Mauá. “Conforme estava previsto em 1889, 

tornou-se um ponto estratégico. Não havia outro caminho e tudo que se destinasse ao Núcleo 

Mauá teria que passar por Capelinha que, naquela época, chegou a contar com nove casas 

comerciais”, escreve Elias apud LEÃO (2000, p. 5).  

Durante esse período, o núcleo de Mauá funcionou sob subvenção do Governo 

Federal. Buscava-se a produção de frutas européias, cereais, tubérculos e a criação de bovinos 

originários do clima temperado. Entretanto, os resultados ficaram muito abaixo do esperado. 

A precariedade das estradas foi apontada como o principal problema para viabilização do 

núcleo. Com o fracasso da empreitada e suspensão de todo o apoio oficial, os imigrantes que 

insistiram em permanecer no local dedicaram-se ao turismo. Hoje, Visconde de Mauá é um 

importante e bem sucedido pólo turístico e gastronômico. 
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A partir da segunda metade do século XX,  Capelinha progrediu através da pecuária e 

se beneficiou com o aumento do movimento turístico em Visconde de Mauá e redondezas. Na 

década de 1960, iniciou-se um grande desenvolvimento baseado na produção de leite e 

aguardente, principais fontes de renda do local.  

Atualmente, a maior expressão econômica de Capelinha está no comércio voltado aos 

turistas que se dirigem para Visconde de Mauá, Maromba, Maringá e arredores. Há também 

um incipiente desenvolvimento do turismo histórico e rural. Como atrativos, possui rios, 

cachoeiras, dois pesque-pagues e um Alambique centenário, de 1870, além de fazendas 

históricas cujo potencial turístico ainda não foi explorado (LEÃO, 2000). 

Ressalta-se, ainda, que a localidade não tem histórico de mobilização popular, como 

no caso da Serrinha do Alambari. A associação de moradores de Capelinha – 

AMARELINHA, é mal estruturada e carece de envolvimento da população.  

 

7.3 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRINHA DO ALAMBARI 

 

7.3.1 Histórico da APA 

 

A Área de Proteção Ambiental da Serrinha do Alambari é uma referência para a gestão 

ambiental na esfera do município, uma vez que o processo que transformou a localidade numa 

UC foi realizado a partir de demanda local, em sintonia com instituições públicas municipais, 

estaduais e nacionais. Esse esforço em conjunto, sempre desenvolvido de maneira 

participativa, resultou em perspectivas diferenciadas e favoráveis, no sentido de possibilitar o 

desenvolvimento ordenado e sustentável, única maneira de assegurar a boa qualidade de vida 

das presentes e futuras gerações e a proteção do manancial de biodiversidade lá existente e, 

inclusive, do Parque Nacional de Itatiaia, vizinho da APA. 

O processo de criação da APA da Serrinha começou em 1982, quando alguns 

moradores se reuniram objetivando alcançar melhorias essenciais na vida do vale que, entre 

Penedo e Mauá, estava esquecido da rota do turismo local, tampouco dispunha de qualquer 

infraestrutura básica a serviço da população (AMAR, 2004). 

 

A formalização da Associação dos Moradores da Serrinha do Alambari – AMOROSA 

aconteceu em 1985. A entidade iniciou intenso contato com instituições públicas, em 

particular com a Prefeitura de Resende, no sentido de resolver uma série de problemas que 



 

 

16

afligiam a comunidade, como a falta de posto de saúde, de coleta de lixo, a carência de uma 

escola nova e melhor equipada, de uma praça, um campo de futebol, e problemas relacionados 

ao aumento da pressão sobre os recursos naturais, entre outros. 

No entanto, havia uma preocupação básica da população em termos do crescimento do 

local e a conciliação da implantação de infraestrutura correspondente com a melhoria da 

qualidade ambiental, especialmente a manutenção dos mananciais de água limpa e dos 

significativos remanescentes de Mata Atlântica. O futuro indicava para o turismo de segunda 

residência e de veraneio, tendo como ingredientes a integridade da natureza, a bela paisagem 

e a saúde social dos moradores. Tornava-se necessário, portanto, a adoção de medidas de 

prevenção e regulação da área. 

Todavia, ordenar a ocupação do lugar era complexo, haja vista que não havia 

legislação específica para a área, composta por pequenos aglomerados de casas, cercados de 

enorme área rural. Além disso, garantir a ingerência do município em área rural configurava-

se como uma atividade bastante difícil.  

A solução veio com a possibilidade de criação de uma das diversas categorias de 

Unidade de Conservação, no caso Área de Proteção Ambiental (APA). Encontrada uma 

possibilidade jurídica, a Prefeitura de Resende formou, então, um grupo de trabalho 

multidisciplinar e interinstitucional, que coordenou a criação, no ano de 1991, da APA da 

Serrinha do Alambari (Lei Municipal nº 1.726), abrangendo uma área superior a 4.500 

hectares, entre Mauá, Penedo e o Parque Nacional de Itatiaia.  

Após três anos de muitos debates entre técnicos e representantes da comunidade, foi 

sancionado o Plano Diretor para o Ecodesenvolvimento da APA  (Lei Municipal nº 1.845/94), 

que determina o que se pode fazer, onde e como. A gestão da área é feita por um conselho 

pioneiro, criado muito antes de a lei federal do SNUC determinar a sua obrigatoriedade para 

qualquer área protegida do país (AMAR, 2004). 

Com a criação da APA implantou-se também a primeira guarda municipal florestal do 

Brasil, constituída por moradores devidamente treinados e equipados. Esta foi a solução, 

indireta porém eficaz, encontrada para os problemas de segurança que atingiam a localidade. 

A estratégia de atuação da guarda era norteada pela realização de ações controladoras, como a 

fiscalização, e também preventivas (projetos de educação ambiental), feitas em parceria com a 

escola local e outras instituições, sempre que possível. 

Atualmente, a APA Serrinha do Alambari ainda possui uma série de problemas, 

necessidades  e demandas, pelas quais a atuante Associação de Moradores vem lutando. A 
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estratégia consiste em conciliar as atividades econômicas com a proteção do meio ambiente e 

da cultura tradicional. Busca-se estabelecer  limitações administrativas para o uso do solo, 

tanto nas  terras públicas quanto nas particulares, objetivando sempre a harmonia entre 

desenvolvimento (especialmente o turístico) e preservação ambiental. 

 

7.3.2 Caracterização da APA 

  

A) Localização: 

 

A APA da Serrinha está situada no município de Resende, Rio de Janeiro, na encosta 

leste do Parque Nacional do Itatiaia, Serra da Mantiqueira, a oeste da estrada para Visconde 

de Mauá (RJ-163) (Figura 03), abrangendo a parte alta das micro-bacias dos rios Alambari e 

Pirapitinga e sua área total corresponde a mais de 4.500 hectares. 

A APA se estende por estas micro-bacias hidrográficas, delimitadas ao norte pela 

Serra do Marimbondo (Divisor de Águas), que separa a Serrinha da Região de Visconde de 

Mauá; e ao sul, por uma serra que é o limite natural com Penedo, distrito do município de 

Itatiaia, Rio de Janeiro. 
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Figura 03: Localização da APA Serrinha do Alambari (Imagem Google Earth, 2009). 

 

B) Legislação: 

 

A Área de Proteção Ambiental da Serrinha do Alambari é amparada, basicamente, por 

duas leis, a saber: Lei Municipal nº 1.726 de 1991, que criou a unidade de conservação; e  Lei 

nº 1.845 de 20/05/1994, que instituiu o Plano Diretor da mesma. 

Um item importante do Plano Diretor de uma Unidade de Conservação trata do 

zoneamento da área protegida. A Lei Federal 6.938 prevê o “controle e zoneamento das 

atividades potencial ou efetivamente poluidoras”. Ainda na mesma lei, em seu artigo 9º, 

inciso II, o zoneamento ambiental é tido como um dos instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente. 

 

Capelinha do Pirapitinga 

Serrinha do Alambari 

Parque Nacional 

de Itatiaia 

APA da Serrinha do 

Alambari 

Visconde de Mauá 
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A Resolução CONAMA nº 10, de 14 de dezembro de 1988, dispõe sobre o 

Zoneamento Econômico-Ecológico das APA’s, estabelecendo as seguintes Zonas: 

Art. 4º - Todas as APA’s deverão ter Zona de Vida Silvestre nas quais será proibido ou 

regulado o uso dos sistemas naturais. 

§ 1º - As Reservas Ecológicas públicas ou privadas, assim consideradas de 

acordo com o Decreto Federal nº 89.336, de 31 de janeiro de 1984, e outras áreas de 

proteção legal equivalente, existentes em território das APA’s, constituirão as Zonas 

de Preservação de Vida Silvestre. Nela serão proibidas as atividades que importem na 

alteração antrópica da biota. 

§ 2º - Serão consideradas como Zona de Conservação de Vida Silvestre as 

áreas nas quais poderá ser admitido uso moderado e auto-sustentado da biota, regulado 

de modo a assegurar a manutenção dos ecossistemas naturais. 

Art. 5º - Nas APA’s onde existam ou possam existir atividades agrícolas ou pecuárias, 

haverá Zona de Uso Agropecuário, nas quais serão proibidos ou regulados os usos ou práticas 

capazes de causar sensível degradação do meio ambiente. 

§ 1º - Para os efeitos desta Resolução, não é admitida nestas Zonas a utilização 

de agrotóxicos e outros biocidas que ofereçam riscos sérios na sua utilização, inclusive 

no que se refere ao seu poder residual. O IBAMA relacionará as classes de agrotóxicos 

de uso permitido nas APA’s. 

§ 2º - O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do 

solo recomendadas pelos órgãos oficiais de extensão agrícola. 

§ 3º - Não será admitido o pastoreio excessivo, considerando-se como tal 

aquele capaz de acelerar sensivelmente os processos de erosão. 

 

Seguindo as premissas acima delineadas, e levando-se em consideração o uso e 

cobertura do solo (Figura 04), o Plano Diretor da APA da Serrinha do Alambari determina 

um zoneamento para as terras abrangidas por essa UC, conforme se pode visualizar na  

Figura 05. 

Maiores detalhes sobre a cobertura do solo e a flora existente na região são 

apresentados mais adiante, e podem ser visualizados no mapa de Vegetação e Uso Atual das 

Terras (Figura 09).
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Figura 04: Uso do solo e cobertura vegetal da APA da Serrinha do Alambari (Fonte: Projeto Serrinha – Capelinha: Gestão Participativa). 
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Figura 05: Zoneamento da APA da Serrinha do Alambari (Fonte: Projeto Serrinha – Capelinha: Gestão Participativa).
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Observa-se que a ZVS – Zona de Vida Silvestre possui extensão considerável, 

abrangendo áreas de floresta densa (Figura 05). Ressalta-se, ainda, a existência de ZAP, 

justificada pela forte presença da atividade agropecuária na região. 

A declaração de UC’s em áreas do território de um município, a exemplo das APA’s, 

constitui, por si só, uma forma de zoneamento. É comum certos municípios possuírem zonas 

industriais, zona urbana e zona rural de forma bem definida. O zoneamento torna-se, então, 

um instrumento importante na proteção do meio ambiente, em que a participação popular 

pode exercer grande controle, não só no processo de zoneamento, mas no seu efetivo 

cumprimento. 

O zoneamento ambiental é, portanto, uma forma de planejar o espaço. Como tal, 

compete ao Poder Público, em parceria com a sociedade, determinar em que áreas poderão se 

desenvolver certas atividades, e em que condições. 

 

C) Geologia/Geomorfologia: 

 

A APA da Serrinha do Alambari ocupa um extenso vale e parte das vertentes da Serra 

da Mantiqueira, e tem suas características geológicas e geomorfológicas fortemente marcadas 

pela influência do maciço do Itatiaia, situado a oeste da mesma. 

O Itatiaia é um dos trechos mais altos da Serra da Mantiqueira. Sua composição é 

basicamente de rochas magmáticas intrusivas. Este conjunto de montanhas se originou de um 

verdadeiro cataclisma ocorrido há cerca de 70 milhões de anos.  

O fenômeno da tectônica de placas abalou uma extensa área, provocando imensas 

fraturas na crosta terrestre. Em decorrência desta movimentação das placas, ocorreu uma 

intrusão magmática onde hoje é o Itatiaia. A intrusão é uma erupção que não alcançou a 

superfície: o magma penetra e se aloja no interior da crosta terrestre. Neste caso, o magma se 

alojou entre as rochas metamórficas, os gnaisses, que formam a Serra da Mantiqueira e da 

Serrinha (Figura 06). Mais tarde, os blocos de rochas instrusivas afloraram pela ação dos 

terremotos e da erosão.  

As rochas do Itatiaia são chamadas de alcalinas devido a sua constituição, rica em 

elementos químicos alcalinos, como o sódio e o potássio. O tipo rochoso nefelina sienito é 

abundante na região e incomum no território nacional. O maciço alcalino é também chamado 

de maciço foiaítico. Os geólogos também registram a presença de rochas extrusivas como o 

fonólito. 
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Ao longo de milhões de anos, as chuvas torrenciais, com auxílio dos ventos, 

esculpiram nessa muralha rochosa as formas curiosas que se vê hoje e desenharam os vales, 

por onde descem rios de águas cristalinas com inúmeras cachoeiras. O relevo é de encosta de 

serra, por onde descem encachoeirados, por gargantas muitas vezes profundas, os rios 

Alambari e Pirapitinga, e seus afluentes. Os detritos removidos preencheram os vales 

próximos e formaram bacias sedimentares. A erosão prossegue até hoje, suavizando os 

contornos da serra e arrastando matacões (grandes blocos de rochas), areia, seixos e demais 

elementos para as áreas mais baixas, contribuindo, assim, para a caracterização geológica e 

geomorfológica das áreas adjacentes, inclusive a área da unidade de conservação em estudo. 

O Mapa de Geologia (Figura 06) revela a característica metamórfica das rochas 

presentes na área da APA e a existência também de rochas alcalinas, referentes ao maciço do 

Itatiaia. Já o Mapa de Geomorfologia (Figura 07) mostra as principais características 

geomorfológicas da APA, inclusive com a presença de área de depósito de tálus. 
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FIGURA 06 – MAPA DE GEOLOGIA 
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FIGURA 07 – MAPA DE GEOMORFOLOGIA 
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D) Pedologia: 

  

A área é constituída por solos muito rasos, formados por camadas de rochas 

decompostas, recobertas pelo manto de matéria orgânica oriunda da própria floresta. 

Predominam os solos do tipo cambissolo álico distrófico.  

São solos geralmente pobres, argilosos, com pH muito baixo e alto teor de alumínio. 

Com exceção da parte baixa da APA, nas proximidades da estrada para Visconde de Mauá, as 

terras são impróprias para a agricultura, especialmente quando se considera o relevo 

acidentado.  

O Mapa de Solos (Figura 08) ressalta os tipos de solos mais presentes na área da APA 

da Serrinha do Alambari. 

   

E) Climatologia: 

 

A região da Serra da Mantiqueira caracteriza-se por apresentar um zoneamento 

climático fortemente influenciado pela compartimentação regional do relevo e pelo 

desnivelamento altimétrico, que produzem descontinuidades no padrão de distribuição 

espacial e temporal dos regimes de precipitação e de temperatura. Isto se deve, 

principalmente, ao efeito orográfico, ou seja, relativo à grande variação topográfica do relevo 

regional, que atua sobre o comportamento dos sistemas frontais, principais responsáveis pelas 

pluviosidade regional. 

A imponente escarpa sul da Serra da Mantiqueira é responsável pela interceptação de 

boa parte dos ventos úmidos, gerando uma distribuição diferenciada das precipitações 

pluviométricas. 

Toda a área do maciço de Itatiaia, incluindo a área da APA da Serrinha do Alambari, é 

monitorada pelo posto pluviométrico da Fazenda Agulhas Negras (1.460m de altitude). Trata-

se de uma área bastante úmida, com precipitação média anual em torno de 2.302,2 mm e 

média mensal de 192 mm. Porém, observa-se uma nítida concentração de chuvas durante o 

verão, com médias mensais superiores a 700 mm. Já o inverno é seco, apresentando médias 

mensais inferiores a 50 mm.. 

 

 



 

 

27

F) Hidrografia: 

   

Do alto do Planalto do Itatiaia descem os rios Alambari, Pirapitinga e Santo Antônio, 

principais rios da Área de Proteção Ambiental da Serrinha do Alambari, e cujas microbacias 

apresentam grande abundância de recursos hídricos. 

O rio Pirapitinga, que drena parte da Vertente Sul da Serra da Mantiqueira, possui uma 

área de drenagem de 218 km² e vazão média de 8.64 m/s (FEEMA, 1990). Este curso d’água, 

dentre os citados, é o único que percorre os dois núcleos urbanos presentes na APA, nascendo 

próximo a Serrinha, passando pela localidade de Capelinha e desaguando no rio Paraíba do 

Sul, ainda no município de Resende. 

O rio Pombo (afluente do Pirapitinga) e o córrego Medeiros (afluente do Alambari) 

atravessam considerável trecho da área habitada da APA. O Santo Antônio, afluente do 

Pirapitinga, se destaca por sua água cristalina e pela sua coloração em tons azul e turquesa. 

Os cursos d’água do local ainda se encontram em relativo estado de preservação, a 

despeito do aumento da pressão sobre os mesmos e da não melhoria/adaptação da 

infraestrutura de saneamento básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 08 – MAPA DE SOLOS 
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G) Flora: 

 

Originalmente, predominou na área da APA a Floresta Pluvial ou Floresta Latifoliada 

Perene Tropical - a Mata Atlântica. Após décadas de desmatamento, a floresta vem se 

regenerando (mata secundária) e grandes extensões dela têm aparência de mata primária, 

formada por árvores com mais de 20 metros de altura e copas muito amplas. 

  As principais árvores são: quaresmeiras, embaúbas, angicos, jacarés, ipês, canelas, 

figueiras, guatambus e palmito juçara. Este último, Euterpe edulis, está presente em grande 

quantidade nos trechos mais preservados e também nos quintais e terrenos da área habitada. 

Relacionada à umidade existente, a região apresenta expressiva ocorrência de orquídeas, 

bromélias, cipós, musgos e liquens, nos diversos extratos da floresta.  

Os solos são geralmente intemperizados e lixiviados, apresentando em alguns trechos 

serrapilheira densa, em função da biomassa produzida. 

As fortes declividades das encostas associadas às altas taxas de pluviosidade, 

determinam uma constância natural de quedas de árvores e consequentes regenerações 

secundárias, definindo uma estrutura estratificada e densos sub-bosques. 

O status atual da cobertura vegetal na Área de Proteção Ambiental da Serrinha do 

Alambari pode ser visualizado na Figura 09, correspondente ao mapa de Vegetação e Uso 

Atual das Terras. 

Neste ponto, faz-se referência ao zoneamento da APA, já apresentado (Ver Figura 

05), cujo processo de definição está intimamente relacionado ao conhecimento sobre o uso do 

solo e as condições da cobertura vegetal.  

Alguns espécimes da flora presente, bem como algumas paisagens locais, podem ser 

visualizados mais adiante, no Acervo Fotográfico, Capítulo 10 deste documento. 
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FIGURA 09 – MAPA DE VEGETAÇÃO E USO ATUAL DAS TERRAS 
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H) Fauna: 

 

A APA da Serrinha do Alambari oferece excelentes condições para a manutenção de 

uma fauna rica em espécies. É notável a riqueza de insetos, ainda pouco estudados. Já o 

número de peixes é pequeno, devido à altitude e velocidade das torrentes. Na parte mais plana 

pode-se encontrar lambaris e pirapitingas (que dão nome aos dois principais rios da área) e o 

pitu, um tipo de crustáceo. Quanto aos répteis, é relativamente abundante a jararaca e a coral 

verdadeira, além de várias cobras não venenosas. É comum também o lagarto ou teiú. Entre 

os anfíbios são encontradas muitas espécies de sapos e pererecas.  

Nas áreas baixas de uso agropecuário é encontrada uma fauna adaptada, não nativa, 

que se tornou homogênea na região. Esta fauna inclui aves como o pardal, o anu branco, o anu 

preto, o tico-tico, o gavião e as andorinhas, bem como pequenos roedores, pequenos 

carnívoros, tatus e gambás. 

Nas altitudes montanas, entre 600 e 1.900 metros, ocorrem aves de pequeno porte, 

inhambus, jacus, quero-quero, urus, juritis, a pomba amargosa e o macuco, entre outras. Entre 

os mamíferos encontram-se porcos do mato, macacos, sauás, mico preto, tamanduás, 

preguiças, ouriços, furões, gambás, iraras e felinos, como a suçuarana, a pintada, a jaguatirica 

e o gato do mato. 

Nos campos de altitude e nos pequenos bosques, em regiões acima dos 1.900 metros, 

destacam-se entre as aves os abutres, a coruja do mato, o corujão da mata, a siriema, além dos 

mamíferos conhecidos, como o cachorro do mato, o quati, o guará e a paca. 

As áreas marginais dos rios da região são frequentadas por aves aquáticas ou 

paludícolas, como garças, siriemas, socós, marrecos irerês, dentre outras. 

Exemplares da fauna encontrada na APA podem ser visualizados no Capítulo 10 – 

Acervo Fotográfico, mais adiante. 

 

I) Demografia: 

 

Segundo dados do Projeto Educacional da Serrinha do Alambari - PROESA, no final 

da década de 1990 a população fixa da Serrinha girava em torno de 600 habitantes. Nesse 

número não estavam incluídos os veranistas, proprietários de 30% dos imóveis. 

 



 

 

32

Na época de férias e feriados prolongados, a população flutuante pode aumentar em 

aproximadamente 2.000 pessoas, com a visitação de turistas oriundos, principalmente, das 

cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. O turismo, incluindo a atividade de veraneio ou 

segunda residência (casas de campo), é a atividade que mais gera empregos diretos 

(recepcionistas, arrumadeiras, cozinheiros, garçons e guias) e indiretos (caseiros, jardineiros, 

pedreiros, carpinteiros, pintores e eletricistas).  

A população local é extremamente jovem. No ano de 1999, cerca de 51% da 

população tinha menos de 25 anos, sendo que 57,3% deste grupo possuía menos de 14 anos.  

As novas gerações ainda enfrentam dificuldades por habitarem uma área montanhosa, 

tais como a precariedade do transporte, a falta de opções de lazer, etc. 

Os moradores apontam o aumento do número de bares e a chegada das drogas no local 

como um grave problema a ser enfrentado. Iniciativas locais como os projetos “Patrulha 

Ambiental Mirim” e “Integrando Ações da Mantiqueira”, realizados/apoiados pela ONG 

Crescente Fértil, têm buscado enriquecer a vida dos jovens da comunidade com palestras, 

excursões pela Serrinha, Parque Nacional do Itatiaia e outras localidades da Serra da 

Mantiqueira. 

Já para a localidade de Capelinha, levantamentos não formais indicam a presença fixa 

de cerca de 30 famílias, com incremento da população no período de férias (segunda 

residência). 

Há um “núcleo” urbano, onde predomina a presença da família Menandro, e uma série 

de propriedades rurais ao redor, nas quais prevalece a pecuária leiteira. Esta atividade 

econômica é a maior responsável pela atração/expulsão de pessoas para a região. Em tempos 

de boa produção, há contratação de “retireiros”, e consequente estabelecimento destes 

trabalhadores rurais com suas famílias na área. Já em épocas de crise, as demissões forçam os 

trabalhadores a migrar, junto com a família, procurando locais onde a oferta de emprego seja 

maior. 

Diferentemente do que ocorre na Serrinha, o turismo não tem peso significativo para 

as flutuações da população local. Entretanto, o movimento turístico gera reflexos no 

comércio, haja vista que a localidade encontra-se à beira da rodovia que leva à Visconde de 

Mauá e redondezas (RJ – 163), região bastante procurada por turistas. 

Os moradores se queixam da falta de opções de lazer e da infraestrutura da área. Não 

há linha telefônica instalada, apenas um telefone público de funcionamento precário, o 
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pequeno posto de saúde não funciona todos os dias e o transporte público não atende a 

demanda. 

A comunidade tenta reestruturar a associação de moradores e ampliar o contato com 

representantes do poder público. Ressalta-se, ainda, que a localidade de Capelinha vem sendo 

incluída nos programas e projetos desenvolvidos pelas ONG’s que atuam na área. 

 

J) Cultura: 

 

A área da APA, especialmente a comunidade da Serrinha do Alambari, é dona de uma 

forte identidade cultural que se expressa em suas festas, danças, músicas, culinária e 

artesanato.  

A “Mazurca de Cacete”, também chamada de Dança do Bastão ou “Mazuca-de-pau”, é 

uma dança na qual um grupo masculino faz evoluções batendo com bastões de madeira, 

geralmente ao som de sanfonas de oito baixos. Originada no sul de Minas Gerais, esta 

manifestação é preservada pelos moradores do local. Não há notícias de que esta atividade 

ocorra em outras partes do município de Resende. 

Já o “Calango” é um duelo de cantores, semelhante ao repente nordestino, 

acompanhado de violão e/ou viola, sanfona e pandeiro. Muitas vezes os calangueiros são 

movidos por uma boa quantidade de aguardente. O calango chegou na Serrinha através de 

mineiros e houve época em que era parte integrante da rotina local. Entretanto, o calango tem 

perdido espaço para o forró, seu primo nordestino muito mais bem sucedido. Na serrinha foi 

criado o grupo de forró  Estação Quente, que anima os bailes em toda a região (LEÃO, 2000). 

   Com relação ao artesanato, novamente o destaque é a localidade da Serrinha, na qual 

existe uma associação de artesãos – COOPERARTE, que, dentre outras funções, gerencia a 

comercialização dos produtos. 

O artesanato em madeira é o mais relevante, estando presente também na sinalização 

do local, feita em madeira, segundo norma do Plano Diretor. 

Em Capelinha, o destaque está no alambique centenário. A produção artesanal de 

aguardente atrai não só os turistas que estão de passagem como também aqueles que 

procuram especificamente por este tipo de turismo, histórico e gastronômico. Na mesma 

fazenda onde se situa o alambique, há um Pesque-Pague, com criação de diversas espécies de 

peixes e restaurante de comida caseira.  
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7.4 PROJETO SERRINHA – CAPELINHA: GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

7.4.1 Introdução 

 

O Projeto Serrinha – Capelinha: Gestão Participativa (Figura 10), inicialmente 

denominado APA da Serrinha: 12 anos de Gestão Participativa, foi aprovado pelo Fundo 

Nacional do Meio Ambiente – FNMA em novembro de 2003, no contexto do Edital 03/2003, 

objetivando o fortalecimento da “Gestão de Unidades de Conservação de Uso Sustentável”. 

Criado há 17 anos, o FNMA é o principal fundo público de fomento ambiental do Brasil, 

constituindo-se como um importante parceiro da sociedade brasileira na busca pela melhoria 

da qualidade ambiental e de vida. Sua missão é contribuir como agente financiador, por meio 

da participação social, para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente.  

O Fundo é uma referência pelo processo transparente e democrático na seleção de 

projetos, tendo apoiado diversas iniciativas da sociedade civil e de órgãos governamentais que 

promovem a recuperação, a conservação e a preservação do meio ambiente. 

O Projeto Serrinha - Capelinha: Gestão Participativa conta, ainda, com o apoio e 

participação de diversas entidades e organizações com atuação no município de Resende e 

arredores. 
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Figura 10: Folder da APA do Projeto Serrinha – Capelinha. 

 

 

7.4.2 Objetivos  

 

O objetivo primordial do “Projeto Serrinha-Capelinha: Gestão Participativa” é 

aumentar a qualidade de vida dos moradores da APA, com a execução de ações que 

assegurem, no presente e no futuro, melhorias nos aspectos sociais, econômicos e ambientais, 

englobando o surgimento de novas possibilidades de trabalho, assistência à saúde, educação e 

medidas preventivas para a preservação do meio ambiente (AMOROSA, 2004). 

 

7.4.3 Atividades  

 

Tendo como princípios a sustentabilidade ambiental, a gestão participativa e a 

melhoria da qualidade de vida, diversas atividades associadas ao Projeto vêm sendo 

implementadas nas comunidades envolvidas. Abaixo estão citadas algumas dessas atividades: 
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A) Apresentação do projeto às comunidades: 

 

Elaboradas as diretrizes norteadoras do Projeto Serrinha – Capelinha: Gestão 

Participativa, e assentadas as bases legais e institucionais, iniciou-se uma intensa campanha 

de divulgação do projeto, a qual envolveu reuniões informativas com as comunidades (Fotos 

01 e 02), produção de camisetas (Figura 11) e cartilhas explicativas (Figura 12), além da 

divulgação nos principais meios de comunicação locais.  

 

 

 

 

 

 

             Foto 01: Reunião Informativa.                                               Foto 02: Reunião Informativa. 

(Fonte:  Jornal A SUÇUARANA, 2008) 

 

 

Figura 11: Camiseta de divulgação do Projeto Serrinha – Capelinha. 
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Figura 12: Cartilha explicativa do Projeto Serrinha – Capelinha. 
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B) Realização de visitas domiciliares para aplicação de um questionário: 

 

Objetivando atualizar a base de dados sociais, econômicos e ambientais da área, 

formaram-se equipes compostas por jovens das próprias comunidades, para realizar 

levantamentos e entrevistas com os moradores (Fotos 03, 04, 05 e 06). Houve ainda 

participação de pesquisadores da Associação Educacional Dom Bosco (AEDB), parceira do 

projeto (Fotos 07 e 08). As fotos foram retiradas do jornal local A SUÇUARANA, 2008. 

   
Foto 03: Equipe de levantamento de campo                                              Foto 04: Entrevista com morador    

  

                                                                   Fotos 05 e 06: Equipe Técnica.                                          

 
Fotos 07 e 08: Visitas e entrevistas. 
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C) Elaboração de diagnóstico sócio-econômico e ambiental: 

 

De posse dos dados dos levantamentos de campo, foi formada uma equipe multidisciplinar, 

composta por professores da AEDB, membros da Agência Ambiental de Resende (AMAR) e 

representantes das comunidades, para elaboração do diagnóstico Sócio-Econômico-Ambiental 

da APA da Serrinha do Alambari (Fotos 09 e 10). 

 

 

 

 

D) Promoção de cursos de qualificação profissional para moradores: 

 

Outra atividade ligada ao Projeto Serrinha – Capelinha: Gestão Participativa diz 

respeito à realização de cursos de qualificação aos moradores, como curso de artesanato, 

preparo de doces caseiros, formação de condutores de visitantes, entre outros (Figura 13). 

 

Fotos 09 e 10: Equipe multidisciplinar. (Fonte:  Jornal A SUÇUARANA, 2008) 
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         Figura 13: Cartaz de Programação dos cursos profissionais. 

 

 

E) Produção de material informativo e educacional: 

 

A produção e distribuição de materiais de cunho informativo e educacional também 

fazem parte das atividades do Projeto. Há, ainda,  um endereço eletrônico onde são divulgadas 

as ações ligadas ao Projeto (Figura 14). 
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Figura 14: Folder distribuído aos visitantes 
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F) Elaboração das diretrizes para o gerenciamento da APA com as comunidades: 

 

Foram realizadas reuniões com o objetivo de definir ações para melhorar as condições 

de vida nas comunidades de Capelinha e Serrinha. As reuniões contaram com a participação 

de moradores e veranistas, além de alunos do EJA – Educação de Jovens e Adultos, e 

estudantes do ensino fundamental da escola municipal da Serrinha (Fotos 11, 12, 13 e 14) 

Foram debatidos diversos assuntos, tais como: educação, segurança, saúde, lazer, meio 

ambiente, desenvolvimento local e infraestrutura. 

 

 

 

 

Fotos 11, 12, 13 e 14: Participação das comunidades na elaboração das diretrizes da APA. 

(Fonte:  Jornal A SUÇUARANA, 2008) 

 

As principais demandas apontadas pelos moradores locais, bem como possíveis 

soluções e os responsáveis pela promoção das mesmas, podem ser visualizados nas tabelas a 

seguir. 
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Tabela 01:  Resumo das principais diretrizes – Capelinha. 

CAPELINHA 

Problemas levantados Soluções indicadas Responsáveis 

Escola apenas até a 4a série. 

Inexistência de creche. 

Falta de capacitação 

profissional 

Ausência de cursos 

profissionalizantes 

Ampliação física da escola municipal no 

condomínio Capelinha. Identificar nova 

área para um futuro colégio. Construir 

creche municipal. Elaborar lista de 

cursos. Criação de cursos 

profissionalizantes. 

Instituto de Educação de Resende 

(EDUCAR) / Prefeitura de Resende / 

Associação de Moradores da 

Capelinha (AMARELINHA) / 

Conselho gestor da APA 

(ConAPASA) 

Falta campo de futebol. Falta 

espaço para lazer voltado para 

a valorização do convívio 

social e do patrimônio 

cultural. 

Definir e negociar uma área para o 

campo de futebol. Construir o campo. 

Implementar a praça do condomínio. 

Prefeitura / AMARELINHA / 

ConAPASA 

Ausência de serviço de correio 

domiciliar. A Capelinha não 

tem CEP. 

Entrega domiciliar semanal. Empresa de Correios / 

AMARELINHA / ConAPASA 

Falta telefone. Instalação de linhas domiciliares. ANATEL / OI 

Inexistência de caminho de 

pedestre no trecho asfaltado 

Construção de vias de pedestres. 

Inclusão de medida compensatória para a 

construção da Estrada Parque (RJ 163 – 

Penedo – Visconde Mauá. 

DER / AMARELINHA / 

ConAPASA 

Agência do Meio Ambiente do 

Município de Resende (AMAR) 

Parceria com Peugeot e Volkswagen 

Mosquitos e odor na Estação 

de Tratamento de Esgoto – 

ETE. 

Estudo técnico para resolver o problema. SANEAR 

Trecho da estrada asfaltada 

sem iluminação da ETE até o 

Rio Roncador. 

Instalação de luminárias Prefeitura / AMARELINHA / 

ConAPASA 

Fonte: JORNAL A SUÇUARANA, 2008, p. 3 
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Tabela 02: Resumo das principais diretrizes – Serrinha. 

SERRINHA 

Problemas levantados Soluções indicadas Responsáveis 

Baixa escolaridade. 

Falta de capacitação 

profissional.. 

Continuidade do ensino para jovens e 

adultos – EJA proporcionando condução. 

Criação de cursos profissionalizantes. 

Instituto de Educação de Resende 

(EDUCAR) / Associação de Moradores 

da Serrinha do Alambari (AMOROSA). 

Uso de entorpecentes. 

Alcoolismo. Falta de 

perspectiva e ocupação 

para os adolescentes 

Promover atividades de lazer, cultura, 

esporte e capacitação profissional. 

Melhoramento e reforma da praça, do 

campo e da quadra coberta. 

AMOROSA / ConAPASA / Prefeitura 

Ação Social / Fundação Confiar / Escola 

Municipal / EDUCAR / Secretaria de 

Obras / Parceria com iniciativa privada e 

ONG’s. 

Adensamento urbano / 

ocupação desordenada. 

Política habitacional. Monitoramento e 

fiscalização efetiva. Informação sobre a 

legislação. Revisão do Plano Diretor. 

Prefeitura / AMOROSA / ConAPASA. 

Fossas inadequadas / 

ausência de fossas. 

Plano de saneamento – considerar 

tecnologia para separação da água do 

vaso sanitário das demais. Fiscalização. 

 

SANEAR / AMAR / ConAPASA. 

Falta de sistema de 

abastecimento e 

distribuição de água 

Elaborar projeto de sistema comunitário. 

Incluir a Serrinha na concessão do 

serviço de águas com tratamento de 

esgoto. Orientação para economia de 

água. 

OEPSA. 

SANEAR / ConAPASA. 

 

Conservação insuficiente 

da estrada. 

Aumentar equipe de conservação. Fazer 

drenagem e pavimentação com pedras. 

Prefeitura / Secretaria de Obras/ 

ConAPASA / iniciativa privada. 

Ausência de coleta 

seletiva 

Implantação de sistema de coleta seletiva. 

Campanha de sensibilização para a 

importância da coleta seletiva. 

Moradores / empresas de coleta / 

AMAR / AMOROSA / ConAPASA / 

escola municipal. 

Fonte: JORNAL A SUÇUARANA, 2008, p. 3 

 

G) Apresentação do Diagnóstico aos secretários municipais: 

 

Dando continuidade ao processo de validação do Diagnóstico sobre a APA da Serrinha 

do Alambari, o Projeto, já com as diretrizes apontadas pelos moradores, foi apresentado aos 

secretários municipais. Além de esclarecer os objetivos da pesquisa e do Projeto em si, a 

reunião pôde também acrescentar mais propostas (Fotos 15 e 16). 
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Fotos 15 e 16: Apresentação do Diagnóstico aos secretários municipais de Resende/RJ. 

(Fonte:  Jornal A SUÇUARANA, 2008) 

 

Após a participação dos secretários, os dados foram encaminhados à equipe da AMAR 

(Agência de Meio Ambiente de Resende), que também colaborou oferecendo propostas. 

O próximo passo do Projeto é reapresentar o diagnóstico às comunidades, com as 

atualizações feitas. Espera-se que haja novas discussões e modificações/inclusões das 

diretrizes previamente apontadas. 

 

7.4.4 Resultados Parciais 

 

Os principais resultados alcançados com o projeto Serrinha - Capelinha: Gestão 

Participativa, até o presente, são os seguintes: 

 

a) Elaboração e implementação do Programa de Gestão; 

b) Criação do Conselho Gestor Deliberativo; 

c) Aprimoramento contínuo do Plano Diretor; 

d) Envolvimento contínuo e crescente das comunidades envolvidas. 

 

7.5 PERSPECTIVAS PARA A REGIÃO 

 

Projeto de recuperação da RJ-151 e RJ-163 

 

Visconde de Mauá, Maromba e Maringá são regiões que recebem e hospedam turistas 

em busca de paisagens naturais, cachoeiras, trilhas, prática de esportes radicais e vivencia 
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com o ambiente rural. Estas regiões se inserem na Região das Agulhas Negras, uma área de 

1.675,3 km2 englobando os municípios de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis, com uma 

população de 152.113 habitantes (PREFEITURA DE RESENDE, 2007).  

As estradas que dão acesso a estas áreas são a RJ-163 (até a localidade de Visconde de Mauá 

no município de Resende), e a RJ-151 (até a localidade de Maromba no município de Itatiaia, 

passando por Maringá).  

Existe um projeto de recuperação do trecho da RJ-163 de Capelinha até Visconde de 

Mauá e do trecho da RJ-151 de Visconde de Mauá até Maringá, englobando a construção de 

mirantes e criação de um Parque, o Parque da Serra da Pedra Selada. Este projeto objetiva o 

desenvolvimento ecoturístico interestadual, denominado Circuito das Terras Altas do Sudeste, 

incluindo interesses de Minas Gerais e São Paulo (PREFEITURA DE RESENDE, 2007). 

Cabe ressaltar que a RJ-163 tem pavimentação asfáltica até Capelinha, no início da 

subida da serra, a partir desse ponto, são 15,3 km de estrada em condições precárias de 

segurança de tráfego, sobre terrenos acidentados com trechos muito estreitos, em péssimo 

estado de conservação o que prejudica o fluxo de turistas à localidade, além da circulação 

diária dos moradores.  

Este projeto de recuperação da RJ-151 e RJ-163 visa conter a pista nos trechos necessários, 

drenagem, pavimentação, sinalização e urbanização de locais de interesse turístico, 

equipando-os com mirantes, pontos de parada e núcleos de lazer e cultura, além da criação do 

Parque da Serra da Pedra Pelada, conforme já mencionado. 

Estas melhorias buscam não só melhorar a qualidade de vida dos moradores locais, 

mais também atender à crescente demanda por infraestrutura receptiva no que diz respeito ao 

incremento do fluxo turístico na área.  

Considerando-se que a recuperação das estradas de acesso à Visconde de Mauá e 

redondezas tende a intensificar o fluxo turístico nestas regiões, pode-se aferir que as 

localidades de Serrinha do Alambari e Capelinha do Pirapitinga estão susceptíveis aos 

mesmos impactos, positivos e negativos, decorrentes dessa movimentação turística, haja vista 

que o acesso à estas localidades também ocorre através da RJ – 163. Capelinha, inclusive, 

situa-se às margens de tal rodovia. 

Portanto, pode-se dizer que as perspectivas para a área da APA da Serrinha do 

Alambari concentram-se nas atividades ligadas ao setor turístico, em especial o ecoturismo, 

em função do aumento da movimentação na RJ 163 em direção a áreas tradicionalmente 

turísticas, e considerando-se as condições naturais dessas localidades.  
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Ecoturismo: 

 

O ecoturismo, conhecido igualmente como “turismo ecológico”, é um dos segmentos 

turísticos que mais cresce no mundo. Os motivos deste crescimento são muitos, e entre eles, 

com grande relevância está sua relação com a proteção do meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável. 

O documento “Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo”, elaborado por 

iniciativa da EMBRATUR, conceitua o ecoturismo como sendo: 

 

“...um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma 
consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem 
estar das populações envolvidas.” 

 

Já o mercado brasileiro de operadores de turismo ecológico (ou ecoturismo) define o 

ecoturismo como: 

 

“...toda atividade realizada em área natural com o objetivo de observação e 
conhecimento da flora, fauna e aspectos cênicos (com ou sem o sentido de 
aventura); prática de esportes e realização de pesquisas científicas.” 

 

O desenvolvimento do ecoturismo na Área de Proteção Ambiental da Serrinha do 

Alambari é, portanto, além de uma tendência natural em função do desenvolvimento turístico 

da área ao redor, uma prática viável do ponto de vista conceitual, uma vez que sua definição 

está calcada na sustentabilidade que, por sua vez, caracteriza-se como uma das diretrizes 

básicas de uma APA. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

As Unidades de Conservação, em suas diversas categorias, estabelecidas por lei ou 

decretos, no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, constituem-se em instrumentos 

contemporâneos da política do meio ambiente do país. A conceituação e a criação de UC’s 

reflete o aumento da preocupação em torno da conciliação do progresso econômico com a 

conservação da biodiversidade existente em uma área qualquer. 
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As Áreas de Proteção Ambiental – APA’s se enquadram na categoria de manejo 

sustentável, tendo como objetivo primordial a preservação dos ecossistemas indispensáveis à 

sobrevivência das espécies naturais, conciliando-a com as atividades humanas que se  

desenvolvem no contexto do perímetro preservável. Por consequencia, no perímetro das 

APA’s, as ações antrópicas devem se fazer, prioritariamente, no sentido de favorecer a 

sustentabilidade dos recursos naturais.  

Entretanto, a existência de áreas com características ou valores que apontam para a 

proteção ambiental implica na elaboração de técnicas e métodos de utilizar o solo e organizar 

o desenvolvimento local baseada em critérios cuidadosos e responsáveis. O processo de  

formulação e implementação destes critérios cada vez mais tem ocorrido de maneira integrada 

entre o poder público e a sociedade civil, em suas mais variadas formas de organização.  

A chamada Gestão Ambiental Participativa surge, então, como uma demanda da 

sociedade contemporânea, interessada em aumentar sua participação no processo de tomada 

de decisão acerca das questões pertinentes ao meio em que vive.   Juntamente com o conceito 

de Gestão Ambiental Participativa, têm-se instrumentos importantes, como os Conselhos 

Gestores, o Zoneamento Ecológico e a Educação Ambiental, que auxiliam na efetiva 

implementação desta nova maneira de gerenciar as atividades e o uso do solo em áreas 

legalmente protegidas.  

A APA da Serrinha do Alambari representa um importante Patrimônio Natural do 

município de Resende. Possui mananciais estratégicos de água, floresta e biodiversidade. 

Presta serviços ambientais de alto valor, como a regulação climática, hídrica e a fixação de 

CO2. Suas características ambientais, sociais e culturais, relatadas ao longo deste documento e 

também evidenciadas nos mapas apresentados, bem como as perspectivas para o 

desenvolvimento local – basicamente o ecoturismo, atestam a importância da proteção e 

regulação desta área. 

O processo de criação da APA caracterizou-se pela participação efetiva da 

comunidade local.  Por pressão da Associação de Moradores da Serrinha do Alambari – 

AMOROSA, cujo engajamento político é, até hoje, referência para a região, a Prefeitura de 

Resende criou um Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento Integrado da Serrinha - GTS, 

composto por moradores e representantes do poder público. Este grupo ficou responsável por 

analisar e apontar os principais problemas e demandas da região, sempre se levando em 

consideração a sensibilidade ambiental da área. 
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Os estudos realizados demonstraram que a imensa biodiversidade presente, as 

características hidrográficas e climatológicas, e a presença de uma comunidade interessada 

em promover o desenvolvimento local sem comprometer a qualidade ambiental, apontavam 

para a criação de uma unidade de conservação que conciliasse desenvolvimento com 

preservação. Baseado na Lei Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, propôs-se, 

então,  a criação de uma Área de Proteção Ambiental. 

Entretanto, diversos autores e pensadores apontam para a superficialidade de se criar 

uma unidade de conservação sem se enfrentar, no dia-a-dia, os desafios de lidar com a 

dinâmica do crescimento e da contínua mudança que a maioria das localidades vive. 

Administrar conflitos de interesse, tendo por objetivo privilegiar o patrimônio ambiental e o 

bem-estar comum, requer a presença ativa do Poder Público, atuando junto à comunidade, de 

maneira permanente e integrada com as organizações locais. 

Foi com o intuito de promover a integração entre as comunidades de Capelinha e 

Serrinha e, a partir da consequente convergência de interesses, planejar conjuntamente as 

melhorias desejadas e necessárias para a APA, sempre se considerando a dinâmica local, que 

foi criado o Projeto Serrinha - Capelinha: Gestão Participativa.  

O projeto atesta o compromisso do governo municipal com o aprimoramento do 

trabalho iniciado há décadas, visando a sustentabilidade da região, a partir de um olhar 

integrador para as questões sociais, econômicas e ambientais, que são a base do 

desenvolvimento ecológico. Contribui para aproximar as comunidades da Capelinha e da 

Serrinha, fortalecer o conselho gestor e atualizar o plano diretor. O principal ganho é a 

definição participativa das diretrizes sócio-ambientais e o comprometimento dos diversos 

segmentos com esse objetivo comum, em prol dos moradores e visitantes.  

As ações desenvolvidas pelo Projeto, que abrangem os setores econômico, ambiental, 

social e cultural, vêm sendo implementadas paulatinamente, respeitando-se as características e 

os interesses e demandas dos moradores, e tendo seus resultados avaliados constantemente e 

de maneira democrática e participativa. 

Quanto aos resultados alcançados pelo Projeto até o presente, pode-se citar a 

elaboração e implementação do Programa de Gestão; a criação do Conselho Gestor 

Deliberativo; o aprimoramento contínuo do Plano Diretor; a promoção da sustentabilidade 

ambiental e o crescente envolvimento das comunidades interessadas.  
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Com relação às perspectivas de crescimento da região, os levantamentos e pesquisas 

realizados pelo Projeto Serrinha – Capelinha: Gestão Participativa, apontam  a recuperação 

das Rodovias Estaduais, RJ-151 e RJ-163,  que se caracteriza como um elemento indutor de 

desenvolvimento sócio-econômico para o programa de ecoturismo da localidade, promovendo 

a sustentabilidade com inserção social entre as comunidades locais, entidades e organizações 

ambientais e turísticas. Novamente tem-se no planejamento conjunto e condizente com os 

objetivos delineados para á área, a maneira mais eficaz de garantir o desenvolvimento sem 

afetar a conservação da natureza. Neste aspecto, também atividades de informação e 

conscientização são de grande relevância para se alcançar as metas propostas.  

Conclui-se, portanto, que o sucesso de aliar a preservação dos recursos naturais e da 

biodiversidade, sem reduzir, e até mesmo ampliando a qualidade de vida – objetivo principal 

de uma área de proteção ambiental, depende da participação da sociedade, em suas mais 

variadas formas de organização, em tudo aquilo que diz respeito à gestão desta categoria de 

Unidade de Conservação. 

Afirma-se, pois, que o Projeto Serrinha – Capelinha: Gestão Participativa vem de 

encontro com a filosofia ambiental do século XXI, uma vez que alia desenvolvimento e 

conservação da biodiversidade sob a ótica da gestão compartilhada e participação efetiva da 

sociedade na gestão e administração de áreas ambientalmente relevantes.  

Ressalta-se, por fim, a importância da continuidade deste Projeto para a área estudada, 

no sentido de ampliar as melhorias conquistadas até o momento e maximizar a consciência 

política dos moradores locais, elevando o engajamento dos mesmos nos processos de tomada 

de decisão acerca do meio ambiente no qual vivem.  
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10. ACERVO FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto 01: Cuíca  

 

Foto 03: Entrada da Serrinha  

 

      Foto 05: Fauna local - Lagarto teiú  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02: Maciço de Itatiaia  

 

       Foto 04: Pedra do Ovo e Gigante  

 

      Foto 06: Pedra Sonora – Serrinha  
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                 Foto 07: Poço do céu 

 

         Foto 09: Poço dos dinossauros 

 

            Foto 11: Poço garganta 

 

 

      Foto 08: Fauna local: Sapo chifrudo 

 

 Foto 10: Flora local - Vriesea_ensiformis  

 

Foto 12: Porco do mato

Créditos: Projeto Monitor de Ecoturismo.  

Fotógrafos: Antônio Leão, Herbert Macário, Gisele Ferreira, Denes Cardoso. 
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