
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL GUAPI-GUAPIAÇÚ. 
 

 
JUSTIFICATIVA: A APA Guapi-Guapiaçú abriga em seu território consideráveis remanescentes de Mata 
Atlântica - “florestas das terras baixas, florestas de submontanha e florestas de Montana” (Amador, 1997). 
Destaque também para os aspectos ecológicos de sua paisagem relativos aos atributos históricos e culturais 
(Metzer, 2001). Além disso, viabilizará a conexão entre os ecossistemas de “manguezais, campos de altitudes e 
florestas de alto montana”  (Amador, 1997) através de zoneamento ambiental na forma de corredor ecológico, 
conectando as cinco unidades de conservação parcialmente situadas no território de Guapimirim, contribuindo 
para definir e disciplinar o processo de ocupação e uso do solo da sua área. Caracteriza-se como uma área 
extensa (15.582.ha), com baixa densidade demográfica. Ocupa uma área predominante de campos de várzea, 
estendendo-se da APA Guapimirim até a zona de amortecimento do Parque Estadual dos Três Picos.         
 
 
OBJETIVO GERAL: Constituir legalmente, de acordo com a Lei 9985/2000 (SNUC), corredor ecológico 
integrando um mosaico institucional formado juntamente com demais órgãos governamentais, federais e 
estaduais, responsáveis pala administração das seguintes unidades de conservação: APA Guapimirim, APA 
Petrópolis, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Estadual dos Três Picos, Estação ecológica Estadual 
do Paraíso (que abriga o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro). 
 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Estimular a sustentabilidade das comunidades situadas na área através da 
promoção do desenvolvimento do ecoturismo, do agroturismo, da agroecologia e da aqüicultura, da pesquisa 
cientifica e da educação ambiental. 
 
 
CIRCUSCRIÇÃO: A APA Guapi-Guapiaçú situa-se totalmente dentro do território do Município de 
Guapimirim, limitando-se ao norte com a APA Petrópolis e Parque Estadual dos Três Picos; à leste com a 
Estação Ecológica Estadual do Paraíso, com o Rio Guapiaçú e com o Município de Itaboraí; à oeste com o 
perímetro de Guapimirim que é constituído pelos loteamentos e bairros Vila Olímpia, Vale das Pedrinhas, 
Várzea Alegre, Parque de Nossa Senhora da Ajuda, Citrolâdia, Parada ideal, Cidade Jardim Guapimirim, 
Granja Cadetes Fabres; ao sul com a APA Guapimirim. 
 
 
DISCRIÇÃO DOS LIMITES: O perímetro tem início na divisa do Município com Itaboraí, nas margens do 
Rio Macacú que faz limite com a APA Guapimirim, segue no sentido nordeste passando pela coordenada 
704237.82-7490995.69, contornando o loteamento Várzea Alegre entre o canal e a Rua Dr. Otávio chega-se a 
coordenado 703840.26-7491876.52, deste ponto fazendo frente ao bairro Vila Olímpia e divisa com o 
loteamento Jardim Stº Amaro, seguindo pela rodovia Magé Manilha BR 493, chega-se à coordenada 
705128.89-7492150.38, segue passando pelo Canal Piaçaba, segue a rodovia até a coordenada 706015-
7492360, deste até a coordenada 706031.55-7492415.44, deste ponto segue margeando a ferrovia no sentido 
sudeste até a coordenada 706707.04-7492039.41, deste ponto segue no sentido nordeste contornando os fundos 
dos bairros Vale das Pedrinhas e Parque da Ajuda (que é limite da zona urbana), passando pelas coordenadas 
706785.13-7492425.49;  707049.17-7492654.36;  707803.01-7492831-70;  707585.29-7493603.36;  
710899.72-7495189.54;  711665.97-7494333.97;  deste ponto segue em linha sinuosa margeando o Rio 
Guapimirim até a coordenada 711157.14-7496904.26; continuando pelos fundos do bairro Parque da Ajuda 
passando pelas coordenadas 705652.98-7495893.33 e 705083.12-7496601.50 até alcançar a Estrada Municipal 
na coordenada 705568.33-7497038.31, deste ponto segue contornando o bairro de Nova Marilha cruzando o 
córrego do caramujo  até a coordenada 705151.23-7497893.40. 
 
Deste ponto segue contornando o bairro Citrolândia até a margem do rio Guapimirim coordenada 708591.63-
7500207.59; segue sentido noroeste acompanhando a margem do rio Guapimirim e os fundos dos bairros 
Citrolandia, Parada ideal e Cidade Jardim Guapimirim até a coordenada 706901.62-7503667.27.       
  
Deste ponto segue sentido nordeste até coordenada 707842.42-7503910.84, depois sentido sudeste até a 
coordenada 708061.78-7503479.72, segue contornando o bairro P. Modelo e Granja Cadetes Fabres até 
encontrar a rodovia Rio Friburgo (RJ 122), na coordenada 711224.66-7503797.12, cruza a rodovia e segue em 



linha sinuosa contornando os bairros Cadetes Fabres, Segredo e Cotia, até alcançar a Estrada do Curtume 
Carioca na Coordenada 709973.07-7507969.46, segue até a coordenada 710157.66-7508005.47 que é à 
margem do rio Iconha. 
 
Deste ponto segue a coordenada 710225.91-7508150.00, segue no sentido leste em linha sinuosa até alcançar a 
coordenada 710782.32-7507966.49, que é limite com a APA Petrópolis segue contornando a APA na altura da 
cota 100, até alcançar a divisa da Estação Ecológica do Paraíso nas coordenadas 7125259.07-7509531.11, deste 
ponto segue sentido sul até a coordenada 712509.77-7509400.91, no ponto onde atinge o córrego colomi. Deste 
ponto segue contornando a Estação Ecológica do Paraíso pela cota 60 até a coordenada 715560.62-7509976.50, 
limitando-se com a área urbana do bairro Paraíso. Segue contornando o perímetro urbano passando pela 
coordenada 715705.00-7110051.56; 715819.29-7509948.26; 715881.32-7509910.20;  715985.29-7509948.26, 
até encontrar a coordenada  716357.68-7510142.84. 
 
Deste ponto, segue sentido sul contornando os limites do Município que também é o rio Paraíso ou Orindiaçú, 
até alcançar a RJ 122 na Altura do KM 14 na coordenada 719247.57-7503392.60, cruza a rodovia e segue em 
direção ao sul até encontrar o rio Guapiaçú divisa com o Município de Cachoeiras de Macacú na coordenada 
719604.89-7502426.45, continua descendo sentido sudoeste até o encontro do rio Macacú com o canal de 
Imunana. Deste ponto, desce o rio Macacú que é divisa com o Município de Itaboraí até o ponto inicial, 
fechando o perímetro da APA Municipal Guapi-Guapiaçú. 
 


