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Unidade de conservação

Espaço territorial e seus recursos 
incluindo águas jurisdicionais,com 
características naturais relevantes, 
legalmente constituído pelo poder 

público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração ao 
qual se aplicam garantias adequadas 

de proteção



Conservação da Natureza

O manejo do uso humano da natureza , 
compreendendo a preservação a a 
manutenção e o uso sustentável , a 

restauração e recuperação dos ambientes 
naturais para que possa produzir o maio 

beneficio em bases sustentáveis às 
atuais gerações, mantendo seu potencial 

de satisfazer às gerações futuras, 
garantindo a sobrevivência dos seres 

vivos em geral dos



Decreto 15.136 de 20 de julho de 1990

O Governador do Rio de Janeiro ................, 
considerando 

O valor inestimável representado pelo 
patrimônio natural da serra de Sapiatiba 

Ser ela uma das raras áreas remanescentes 
da vegetação florestal que outrora cobria a 

planície fluminense

Que ali elementos da fauna e da flora 
encontram refúgio e alimentação essenciais 

para sua sobrevivência

Os múltiplos usos dentro da Área ....devem 
ser disciplinados garantindo a qualidade de 

vida da população

Os reiterados apelos das comunidades 
locais no sentido de proteger sítios 

paisagísticos, históricos – culturais, e 
ecológicos que se apresentam na serra de 

Sapiatiba



DELIBERAÇÃO CECA/CN Nº 4.512, DE 01 

DE OUTUBRO DE 2004
• CONSIDERANDO a necessidade de manter a qualidade 

de vida na região, a proteção da fauna, da flora, dos 

sítios arqueológicos, a preservação da biodiversidade, 

da paisagem e da belezas cênicas para fins de turismo 

ecológico e educação ambiental, na região da Área de 

Proteção Ambiental de Sapiatiba,

• CONSIDERANDO que as áreas de proteção ambiental 

são unidades de conservação destinadas a proteger e 

conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais 

nelas existentes, visando a melhoria da qualidade de 

vida da população local e também objetivando a 

proteção dos ecossistemas regionais, conforme 

estabelece a Resolução nº 10, de 14 de dezembro de 

1988, do Conselho Nacional do Meio Ambiente,



Projeto Conhecer para Preservar

IPEDS 

apoio AMDL-FPEC-FFI 2003/2004

MMA- PDA – 2005 /2006-2008

• Altitude máxima – 316 m

• Área total da APA – 6000 ha

• Cortada por duas rodovias

• Via Lagos 

• Amaral Peixoto



O IPEDS foi criado com o objetivo de desenvolver 

pesquisas e educação voltados para o 

desenvolvimento sustentável buscando  um 

mundo melhor para o homem atual e seus 

descendentes.





CONHECER PARA PRESERVAR



Escola Elizio Henrique , apresentando a 

fundação de São Pedro da Aldeia



Geomorfologia 

Nos esperamos sinceramente 
promover a mudança de 

comportamento em relação a 
unidade de conservação, já 

percebemos alguns avanços , e por 
isso continuamos nosso trabalho 

confiantes no apoio que a 
população local vem dando ao 

IPEDS



Muito Antes dos Tempos 

Conhecidos

a base do continente estava 

aqui
A Sapiatiba apresenta 

terrenos com dois bilhões e 

quinhentos milhões de anos 



Ela exibe a prova da separação 

dos continentes

A identificação de locais 

conhecidos torna íntimos os 

materiais didáticos e o publico alvo



Nossos 

pesquisadores 

não temem 

dificuldades



HIDROGRAFIA

Conhecer o regime dos rios e 

lagoas torna-se necessário para  

valorizar e preservar



Esta calha pode virar uma cascata 

em dias de chuva forte, 

reforçando a lenda já conhecida 

da população.foto/2003

Partir das tradições locais é uma 

forma de trazer o conhecimento 

para mais perto do público alvo



A água correndo pela pedra após uma chuva 

forte.ver também como a mata está recuperada 
foto/2007



vegetação

Esta mancha mostra o quanto o 
homem pode ser incessível!- na 

época providências foram tomadas 
e hoje ela está se recuperando.



Vejam como é lenta a recuperação



Foto tirada 3 anos 

depois dia 23/10 

2006



A restinga característica maior da 

nossa região também precisa ser 

preservada.



Um Ipê florindo



Pequenos 

detalhes 

fazem o dia 

a dia mais 

bonito na 

Sapiatiba



A vida rural mostra seus encantos







A tradição 

está presente 

nas 

propriedades 

da Sapiatiba



Parece que o 

tempo parou



Provas de montaria fazem parte da diversão local





Animais Silvestres

em liberdade



Também peixes eram pescados pelo índios na 

área da APA o cerco de pesca também é uma 

área tradicional de estudo histórico.



APA da 

Serra de 

Sapiatiba

O Caminho dos Jesuítas,



Por estes caminhos eles 

buscavam índios para evangelizar



E deixaram 

sua 

presença 

marcada 

em 

pequenas 

capelas





Instituto de Pesquisas e 

Educação Para o 

Desenvolvimento 

sustentável- www.ipeds.org.br

Estrada Flecheira – Flecheira –

São Pedro da Aldeia

Rod. Amaral Peixoto , km 103 

quadra21lote25-Praia Linda – São 

Pedro da Aldeia

www.visitesaopedrodaaldeia.com.br

http://www.ipeds.org.br/


Guilhermina  e Dalva 
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