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Biodiversidade de Armação dos Búzios
A biodiversidade compreende as

diversas espécies de seres vivos de um
ecossistema.

“Bio” significa Vida e “Diversidade”
significa diferentes, diversos.

A biodiversidade de nosso município é
representada por diferentes formas
animais e vegetais, desde o ambiente
terrestre, ao marinho e lacustre, não
esquecendo também os seres
microscópicos.

Exemplares da Biodiversidade Buziana:



Mico-Leão-Dourado (Leontopithecus rosalia)

É um primata arborícola (vive em árvores),
nativo da Mata Atlântica.

Originalmente, a espécie era encontrada
em todo o litoral fluminense, chegando até o

Espírito Santo, mas a fragmentação dos
ecossistemas e a competição colocou a espécie

em sério risco de extinção.

Podemos encontrar famílias desses
animais na A.P.A. do Pau Brasil, entre

Serra das Emerências e a Praia das
Caravelas.

Tem hábito diurno e costuma viver em grupos de até
8 animais. Alimenta-se principalmente de insetos,
frutas, lagartos, ovos de aves e pequenos pássaros. A
fase de reprodução da fêmea ocorre entre os meses
de setembro a março. Ele costuma gerar de 1 a 3
filhotes.



Preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus)
É um mamífero que vive a maior parte do 

tempo dormindo (cerca de 80% do dia) nas 
mais altas árvores, se alimentando das 

folhas.
Recebe o nome Preguiça de Coleira por ter

uma mancha escura próximo ao pescoço que
parece uma coleira.

Está em Risco de Extinção por causa da
destruição de seus habitats.

Sua presença só foi registrada nos estados
do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia (sul

do estado). 



Formigueiro-do-litoral (Formicivora littoralis)
Também conhecido popularmente

como “Com-com”, é considerado a única
espécie de ave endêmica de restinga
(habitante natural da área), é o pássaro
símbolo do Parque Estadual Costa do Sol,
ocorrendo entre a restinga da
massambaba (Saquarema) e a restinga de
Tucuns (Búzios).

Se alimenta de pequenos insetos e
outros invertebrados, como a formiga (de
onde vem o seu nome científico,
“Formigueiro do Litoral”) e frutos nativos
da Mata Atlântica e Restinga da região.

Mede aproximadamente 14 cm de comprimento e  pesa 
15 gramas. O macho é negro com detalhes em branco, 
Já a fêmea tem o dorso  castanho e o ventre claro, tendo 
a face coberta por uma máscara negra sobre os olhos.



Parque Estadual da Costa do Sol



Pitanga (Eugenia uniflora L.)

É uma das frutas
comestíveis mais comuns
da nossa restinga.
Contém vitaminas A, C,
do complexo B, cálcio,
ferro, fósforo, sendo
ótima para manter a
saúde em dia.

A Pitangueira, a árvore de Pitanga tende a ser
uma pequena árvore (entre 1 até 12m) da família
das Myrtaceas.



Pau Brasil - Paubrasilia echinata
A Árvore que dá nome ao

nosso país, chamada pelo índios de
Ibirapitanga (Ibirá significa Árvore,
e Pitanga quer dizer “vermelho”),
quase foi extinta.

Era muito abundante na Mata
Atlântica Litorânea, mas foi muito
explorada pelos colonizadores
europeus, que lucravam com o
comércio de sua madeira vermelha,
vistosa para fabricação de lustrosos
móveis avermelhados.

Foi considerada extinta por
muitos anos, até em 1928 um
estudante de agronomia encontrar
um exemplar vivo em Pernambuco.



 Criada pelo Decreto Estadual nº 31.346, de 6 de maio de 2002, com 10.564

mil hectares, em parte dos municípios de Armação dos Búzios e Cabo Frio,

Região dos Lagos, entre a Praia dos Tucuns, no município de Búzios, e o

Canal do Itajuru, no município de Cabo Frio. A APA estende a sua proteção

a uma parte marinha, incluindo o fundo do mar, a lâmina d’água e a

superfície, compreendendo as Ilhas Comprida, Redonda, do Papagaio, Dois

Irmãos, Capões e Emerências. Além das praias de José Gonçalves, das

Caravelas, das Conchas, Brava e de Tucuns.

Área de Proteção Ambiental (APA) do Pau-Brasil





Vista da Serra das Emerências: Ponto 
culminante de Búzios (178m aprox.)



Aroeira (Schinus terebinthifolius)
 É uma árvore que corre risco de 

extinção, apesar de suas muitas 
propriedades e de ser usada há 
tanto tempo.

Serve para tratar febre, reumatismo, sífilis,
úlceras, azia, gastrite, tosse, bronquite, íngua,
diarreia, cistite, dor de dente, artrite, distensão
dos tendões e infecções da região íntima.



Cacto da cabeça branca (Pilosocereus ulei) 
 Endêmico na região.  Muito 

comum tanto nos costões 
rochosos como na restinga.

 É um cacto com um tufo de 
“pêlos brancos” no topo, por isso 
também sendo chamado 
“Cabeça-de-Velho” 

 Pode atingir 7 m de altura.



Batata-da-praia (Ipomoea pes-caprae)
 Também chamada de Salsa-da-Praia, é uma 

planta rastejante com flores rosas característica 
das dunas litorâneas;

 o suco é usado como diurético em caso de gota; 

 Uma pasta das folhas é feita para uso em bolhas e 
furúnculos;

 O chá das folhas é aplicado externamente para 
aliviar dores de reumatismo nas juntas e no 
abdômen para cólicas. 

 Possui efeito hipoglicemiante e insulinogênico
(estimula produção de insulina, baixando a 
glicemia); 

 Possui também propriedades antiinflamatórias, 
inclusive contra o veneno de águas-vivas.



Lagartixa de areia (Liolaemus lutzae)
 Também conhecidos como 

lagartinho-branco-de-areia;

 Habita a região rasteira de dunas e 
praias: as restingas;

 É endêmica do Estado do Rio de 
Janeiro.

 A presença deste réptil nas praias é 
um indicador de praia limpa, pois 
são animais sensíveis à poluição.



Espécies Invasoras:

Casuarina
Casuarina equisetifolia

Yuca
Yucca gigantea



Parque Natural Municipal dos Corais 
Criação através do Decreto nº 135 de 06/11/2009



Cavalos-marinhos (Hippocampus reidi)
Está ameaçado de extinção por ser
espécie de interesse econômico para
lojas de aquário e para indústria
farmacêutica oriental.

Seu habitat preferido são os campos de
algas e recifes coralíneos.

É o macho que fica grávido, a fêmea
deposita os óvulos numa bolsa da
região ventral.



Coral de fogo (Millepora alcicornis)
 Conhecido vulgarmente como coral-de-

fogo, suas células urticantes, os 
nematocistos, provocam, em pouco tempo, 
queimaduras intensas e dores em 
mergulhadores que os tocam. 

 A espécie vem sendo explorada como 
souvenir e recurso ornamental em várias 
áreas do Brasil



Coral-estrelinha (Siderastrea stellata)

 Apesar da abundância do coral-
estrelinha (Siderastrea stellata)
no Parque dos Corais de Búzios,
os resultados iniciais apontam
sinais graves de degradação.



Coral cérebro (Mussismilia hispida)

É endêmico, ou seja, existe
somente no Brasil.

As colônias podem atingir mais
de um metro de largura e viver
por mais de 100 anos.



Orelha de elefante (Phyllogorgia dilatata)

 É uma espécie de coral gorgonáceo, 
que só existe no Brasil. 

 Suas populações vêm diminuindo 
de forma drástica, o que motivou 
sua a inclusão em listas oficiais de 
espécies ameaçadas de extinção 
tanto estadual (Rio de Janeiro) 
quanto na lista nacional.



Coral-sol (Tubastraea coccínea)

 Invasor na nossa Costa, um 
coral belíssimo, mas um 
destruidor em potencial de 
outras espécies marinhas.

http://www.ilhagrande.org/vr/im/176/gr_coral_sol_1.jpg




Mangue de Pedra

Localizado no Bairro da Rasa, ao
lado leste da Ponta do Pai
Vitório, este manguezal tem uma
característica que o difere de
outros: sua base não é formada
por solo lamacento, mas por
fragmentos de rochas, oriundas
de atividade geológica. Daí o
nome Mangue de Pedra.



Mangue de Pedra

Foto: Eduardo RodriguesFoto: Eduardo Rodrigues



Manguezal de Manguinhos

Foz do córrego de Manguinhos, com 
exemplares muito desenvolvidos de 

mangue branco e plântulas (exemplares 
ainda pequenos) de mangue preto e 

vermelho.



Manguezal do córrego do Porto da Barra

 Em Manguinhos, 
desemboca o córrego de 
Barrinha, absorvido por 
um restaurante em seu 

estuário e com uma 
população bem 

desenvolvida de mangue 
branco.



Manguezal da Ponta da 
Sapata

Manguezal de franja 
expressivo no lado interno da 
Enseada de Búzios. 

Nele, existem exemplares bem 
desenvolvidos de mangue 
branco e mangue preto.



PATRIMÔNIO AMBIENTAL

Constituição Federal

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o

dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
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