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O Trabalho de Campo se desenvolverá na Área de Proteção Ambiental 
Estadual de Maricá, criada em 1984 para proteger a única faixa ainda não 
urbanizada da restinga de Maricá.  

Trata-se de uma restinga impar, com um duplo cordão arenoso, que se 
desenvolve entre o mar e a laguna de Maricá. È a restinga mais estudada e 
sobre a qual existe um número considerável de artigos publicados (cerca de 
500). Todas as complexas variações florísticas que ocorrem em restinga ali 
podem ser encontradas: vegetação rasteira, brejos, moitas de bromélias até 
arvores de grande porte. A fauna também é riquíssima pois, além das espécies 
locais, a área é pouso de aves migratórias. Destaque para espécimes de répteis, 
batráquios e peixes endêmicos. 

A restinga de Maricá foi propriedade dos Beneditinos do início do século 
XVII até a década de 1930, quando as terras foram adquiridas (dizem que 
griladas) por um português de nome Feteira. Durante este longo período a 
área foi utilizada como pastagem na criação extensiva de gado.  

Em uma das extremidades da APA está assentada a comunidade de 
Zacarias, da qual existem relatos datados do século XVIII. É uma comunidade 
pesqueira tradicional, que já foi a maior produtora de pescado do estado do Rio 
de Janeiro, e hoje resiste à urbanização acelerada de seu entorno. 

A restinga de Maricá, uma faixa contínua com cerca 35 km de extensão, 
foi parcelada a partir da década de 1950. Na década de 1970 Feteira 
encomendou ao escritório de Lúcio Costa um projeto, nos moldes da Barra da 
Tijuca, para a área ainda não parcelada, na Fazenda de São Bento da Lagoa, o 
projeto provocou a resistência por parte de moradores e pescadores, levando à 
criação da APA. Hoje a área se encontra ameaçada por um projeto de 
condomínio fechado de grande porte. 


