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1. INTRODUÇÃO 

A Reserva Biológica Estadual de Guaratiba (RBG) foi criada pelo Decreto Estadual 
nº 7.549, de 20 de novembro de 1974, com o objetivo de preservar os manguezais e os 
sítios arqueológicos que lá se encontram, sendo inicialmente denominada Reserva 
Biológica e Arqueológica de Guaratiba.  
 
Esta UC passou por vários processos de revisão de seus limites, como o Decreto 
Estadual nº 5.415, de 1982 e o Decreto nº 32.365, de 2002. Recentemente, a Lei 
Estadual nº 5.842, de 3 de dezembro de 2010, recategorizou esta unidade como 
Reserva Biológica Estadual de Guaratiba, seguindo as categorias preconizadas pela Lei 
nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 
Ela também redefiniu os limites da reserva, incluindo áreas como o Campo do Saco e 
desafetando outras, como as áreas de ocupação humana consolidadas e as áreas 
ocupadas pelo Centro Tecnológico do Exército (CTEx), totalizando então uma área de 
3.360,18 hectares. 
 
A reserva localiza-se na zona oeste do município do Rio de Janeiro, no bairro 
Guaratiba, e está situada na porção leste baía de Sepetiba (Figura 1 ). A sede da RBG 
situa-se em área externa aos limites da reserva, na Estrada da Matriz nº 4.485, bairro 
de Guaratiba, cujo acesso se dá pela Avenida das Américas e pela Estrada da Ilha. 

 
Figura 1. Mapa com a localização da RBG no município do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 

 
A RBG constitui-se como uma UC do grupo de proteção integral, que, de acordo com o 
SNUC, destina-se à preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes 
em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, 
excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações 
de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade 
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biológica e os processos ecológicos naturais. Ela faz parte da administração pública do 
Estado do Rio de Janeiro, estando subordinada à Diretoria de Biodiversidade e Áreas 
Protegidas (DIBAP), que pertence ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão 
vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente (SEA). 
 
2. INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

2.1. Ficha técnica da unidade de conservação 

FICHA TÉCNICA – RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL DE GUARATIBA  
ADMINISTRAÇÃO  

Nome da unidade : Reserva Biológica Estadual de Guaratiba 
Endereço da sede : 
Estrada da Matriz nº 4.485. Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23.020-710. 
Telefone/fax: (021) 3406-7988   
E-mail : rbg@inea.rj.gov.br 
Rádio frequência : não dispõe 
Recursos humanos :  
01 chefe da unidade, 01 subchefe, 01 auxiliar administrativo, 03 auxiliares de campo (02 do estado 
e 01 terceirizado), 07 guarda-parques, 01 responsável pela limpeza da sede (terceirizado) e 04 
vigilantes (terceirizados). 
Total de funcionários: 18 funcionários, sendo 12 do estado e 6 terceirizados. 
Infraestrutura : 
01 sede administrativa, contendo 02 almoxarifados/depósito, 02 salas de apoio a funcionários, 01 
sala do chefe da unidade, 01 alojamento/quarto/sala/wc, 02 sanitários, 01 copa/cozinha, 01 sala de 
fiscalização com wc e 01 sala de reunião. 
01 depósito, contendo 01 salão, 01 sanitário e 01 copa. 
01 garagem coberta 
Equipamentos e viaturas: 02 veículos Nissan-Frontier (2006); 01 Pick up Chevrolet S10 (2004); 03 
embarcações de alumínio (5 metros); 01 motor de popa Yamaha, 25HP, além de mobiliários, 
equipamentos de manutenção da unidade e de escritório. 

A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO  
Ato de criação : Decreto Estadual nº 7.549 de 20 de novembro de 1974, recategorizada pelo 
Decreto Estadual no 5.842, de 3 de dezembro de 2010. 
Objetivos da UC : proteger os manguezais e os sítios arqueológicos presentes em seu território. 
Município abrangido : Rio de Janeiro. 
Situação fundiária :  (  ) Não regularizada     (  ) Regularizada integralmente 
(  x ) Regularizada parcialmente – porcentagem estimada (99%)  
Altitude máxima:  Altitude mínima: nível do mar 
Coordenadas do quadrante  (UTM-COA) 
Ponto superior esquerdo: 22°59’11” Sul e 43°37’27” Oeste 
Ponto inferior direito: 23°03’39” Sul e 43°32’31” Oeste 
Área : 3.360,18 hectares Perímetro : 61 km  
Geologia :  
A RBG encontra-se totalmente inserida na planície costeira de Guaratiba, localizada a leste da baía 
de Sepetiba. A área representa a transição entre os domínios marinho e terrestre e apresenta 
terrenos bastante recentes, limitados a leste e ao norte por formações gnáissicas da crosta antiga 
relacionadas aos maciços rochosos do cinturão orogênico. Aproximadamente 90% da área da UC 
está assentada sobre terrenos sedimentares quaternários correspondentes ao domínio 
morfoestrutural das bacias sedimentares cenozoicas. 
Solos :  
Os solos da RBG são do tipo Gleissolos (GZo) na porção noroeste, solos indiscriminados de 
mangue (SM) na porção sudeste, Neossolos Flúvicos (RYbe) e Quartzarênicos (RQo) na região 
próxima à desembocadura dos canais de drenagem. São encontrados Gleissolos húmicos, pouco 
húmicos, salinos tiomórficos e salinos indiscriminados, sendo os dois primeiros não salinos e os dois 
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últimos salinos. Tais solos são predominantemente Argilosos, de consistência mole a muito mole, 
compressíveis, de baixa resistência. Os solos das unidades salinas apresentam as piores condições 
naturais e geotécnicas para a implantação de obras de engenharia. 
Clima :  
Segundo a classificação de Köppen, o clima é do tipo Amg, ou seja, tropical chuvoso de bosque 
(Amg’), com temperaturas médias anuais acima de 18ºC e precipitação anual acumulada de 
aproximadamente 600 mm. Os meses de janeiro a março concentram os maiores índices de 
precipitação, alcançando picos de mais de 140 mm. Já o período mais seco ocorre de junho a 
agosto com índices de precipitação abaixo de 60 mm. 
Vegetação : 
A RBG protege uma extensa área de manguezal, composta por duas feições: as florestas de 
mangue, que respondem por 1.601,34 ha (ca. 47,6%) da área da UC, e as planícies hipersalinas ou 
apicuns, que cobrem cerca de 704,10 ha (ca. 20,95%%) da área da reserva, além de áreas úmidas 
e áreas alteradas em diferentes estágios de regeneração. As florestas de mangue são compostas 
por Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana e Laguncularia racemosa, e apresentam elevado 
grau de heterogeneidade estrutural, com grande riqueza de fisionomias vegetais. Além destas, 
foram levantadas outras 48 espécies para a área da UC, pertencentes a 21 famílias botânicas. 
Dentre elas bromélias Aechmea nudicaulis, Neoregelia cruenta, Quesnelia quesneliana e espécies 
do gênero Tillandsia e Vriesea. Há também o registro das orquídeas Cattleya forbesii e Habenaria 
repens, além de outras espécies das famílias Acahthaceae, Boraginaceae, Convolvulaceae, 
Euphorbiaceae, dentre outras. Do total de espécies registradas, 08 são endêmicas da Mata 
Atlântica. Anthurium luschnathianum consta na lista de espécies ameaçadas da flora brasileira. Há 
também o registro da ocorrência de 06 espécies exóticas na unidade, dentre elas Draccena fragans, 
considerada exótica-invasora.  
Quanto à flora planctônica, foram registradas 92 espécies de macroalgas para a baía de Sepetiba, 
sendo que as classes Bacillariophyceae (diatomáceas), Chrysophyceae, Dinophyceae 
(dinoflagelados), Chlorophyceae (algas verdes), Euglenophyceae, Cryptophyceae representam as 
principais espécies. Em relação ao fitobentos, os registros dão conta da ocorrência de 180 espécies, 
a maior parte delas é rodófita (116), outras 37 são clorófitas e 27 são feófitas.  
Fauna : 
Foram registradas 32 espécies de invertebrados, com destaque para 02 espécies de importância 
comercial: Ucides cordatus e Cardisoma guanhumi, que constam da lista de espécies sobre-
explotadas. Quanto aos vertebrados, foram registradas 121 espécies de peixes, 04 de répteis, 168 
de aves e 10 de mamíferos. Dentre as espécies de peixes Notholebias minimus é endêmica e está 
na lista de espécies ameaçadas do IBAMA. A espécie Kryptolebias brasiliensis encontra-se 
ameaçada de extinção no município do Rio de Janeiro e outras 05 espécies constam da lista 
nacional de espécies de peixes sobre-explotadas: a sardinha (Sardinella brasiliensis), a pescada-
olhuda (Cynoscion guatucupa), a pescadinha-real (Macrodon ancylodon), a corvina (Micropogonias 
furnieri) e a tainha (Mugil liza). Apenas uma espécie é considerada exótica (Poecilia reticulata). Para 
a herpetofauna, destaca-se o jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris), que consta na lista 
nacional de espécies ameaçadas de extinção. Em relação à avifauna, 09 espécies são 
consideradas ameaçadas para o município e 16 espécies são consideradas migratórias, 
reafirmando a importância dos manguezais para o descanso e alimentação dessas espécies. 
Para a fauna planctônica, foram registradas 65 espécies para a baía de Sepetiba, sendo que a 
menor densidade de zooplâncton foi observada nas proximidades da RBG. Os principais grupos 
encontrados na baía em ordem de importância são: Copepoda, Cladocera, Chaetognata e 
Appendicularia, a maior parte pertencente ao holoplâncton. Quanto ao meroplâncton, destacam-se o 
subfilo Crustacea e a ordem Decapoda, sendo as principais famílias Alpheidae, Grapsidae e 
Penaeidae, cujas larvas darão origem a camarões pequenos e de alto valor comercial e caranguejos 
aratu. Também são encontrados ovos e larvas de peixes, com maiores densidades para as 
Egraulidae e Clupeidae. Para o zoobentos, foram registradas 191 espécies, sendo a entrada da 
baía o local onde se encontra a maior riqueza de zoobentos. Dentre as espécies registradas estão o 
berbigão Anomalocardia brasiliana e o marisco do mangue Mytella guyanensis, capazes de refletir o 
grau de contaminação do ambiente. A classe Malacostraca é representada abundantemente pelos 
camarões Penaeus schmitti e Penaeus paulensis, e pelos siris Callinectes danae, Portunus sayi e 
Cronius ruber. 
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Relevância : 
A RBG protege um importante remanescente de manguezal na região metropolitana do Rio de 
Janeiro, associado à baía de Sepetiba. Esse ecossistema apresenta um grande valor ambiental, 
econômico e social, que oferece inúmeros serviços ambientais, dentre os quais podem-se destacar: 
a manutenção da diversidade biológica, com oferta de pontos de repouso e alimentação para 
diversas espécies de aves migratórias; a prevenção de inundações; além de servir como fonte de 
matéria orgânica para águas adjacentes, constituindo a base da cadeia trófica de espécies de 
importância econômica e ecológica; e representar uma fonte de subsistência e alimento para 
inúmeras comunidades litorâneas; e ainda a sua beleza cênica e seu valor estético e recreacional 
(SOARES et al., 2011).  Cabe ressaltar ainda o papel que esse ecossistema tem como estabilizador 
das terras costeiras e controlador dos processos erosivos, além de servir de filtro de resíduos 
poluentes, que reduzem a contaminação dos ambientes costeiros (SCHAEFFER-NOVELLI, 1991; 
KHATIRESAN e BINGHAM, 2001).  
A RBG também tem uma importância no contexto histórico e arqueológico, pela proteção dos 18 
sambaquis existentes em seu território. 
Bioma : Mata Atlântica 
Ecossistema : Manguezal 
Plano de manejo anterio r:  (   ) sim      ( X ) não 
Principais problemas:   
Um dos principais problemas na RBG é a pesca, bem como a coleta de caranguejos, siris e ostras, 
realizadas no interior da reserva. Outras ameaças consistem na existência de algumas moradias no 
interior da reserva e nos incêndios que com frequência ocorrem no seu entorno. Requer atenção 
também o turismo de massa que é praticado no entorno, em especial durante o verão e não raras 
são as vezes em que são avistados turistas utilizando a área para navegação e outros esportes 
aquáticos. O lançamento de esgoto de casas localizadas no entorno da RBG também constitui-se 
num grave problema para a unidade, visto que estes são despejados diretamente nos rios que 
drenam a unidade ou em seus afluentes. A UC também está sujeita aos resíduos industriais 
lançados na baía de Sepetiba, com índices de contaminação por metais pesados, que devem ser 
observados. Todos esses problemas associados ao contexto urbano da unidade, localizada numa 
região considerada como fronteira para a expansão urbana do município, indicam que a RBG 
merece atenção para evitar a perda e a alteração do seu território, comprometendo a dinâmica dos 
manguezais e a manutenção da biodiversidade a ele associada.  
Gastos anuais com a unidade (estimativa dos últimos anos)  
 2007 2008 2009 2010 2011 
Estado s.d. s.d. s.d. s.d. 612.708,00 
Compensação s.d. s.d. s.d. 853.683,10 215.000,00 
PPMA-RJ 5.381,00 7.313,00 s.d. s.d. 275.925,00 
Receita Própria s.d. s.d. s.d. s.d. 1.500,00 
Pesquisas realizadas na unidade/entorno  
2009 2010 2011 
03 05 1 
Chefia da unidade  
Nome : Felipe de Souza Queiroz 
Nível de instrução : Biólogo 
Tempo no cargo : 16 anos 
Vínculo com o INEA : cargo comissionado 
Observações gerais : 
A RBG faz parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, declarada pela UNESCO em 1992, 
integra o Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar e o Mosaico Carioca, criado por meio da 
Portaria nº 245, de 11 de julho de 2011. O Conselho Consultivo da unidade foi criado pela Portaria 
IEF/RJ/PR/N 264, de 9 de dezembro de 2008, do qual fazem parte 16 instituições.  
AÇÕES DESENVOLVIDAS  
Educação Ambiental:  a UC recebe visitação com fins educacionais, de alunos de escolas públicas 
e particulares do ensino fundamental e médio, além de estudantes universitários, mas em menos 
proporção. Entre os anos de 2007 e 2011 a RBG recebeu pouco mais de 1200 pessoas, entre 



9 
 

 
2.2. Histórico, antecedentes legais e justificativa s de criação 

A região de Guaratiba era habitada apenas por índios Tupi-Guarani até 1579, quando o 
português Manoel Velloso Espinha recebeu da Coroa portuguesa a doação de uma 
sesmaria situada ao norte da Ilha de Marambaia da Barra, hoje Restinga de Marambaia, 
e que englobava uma ilha de nome “Guaratiba – Aitinga”, e passou a administrar 
engenhos de produção de açúcar e aguardente para exportação nessa sesmaria 
(FERNANDES, 2010).  
 
Os primeiros sesmeiros logo perceberam as potencialidades que os mananciais de 
água propiciavam, como os rios navegáveis e a proteção natural que a barra da 
Guaratiba oferecia. Segundo Mota (2009), o Guandu, o Capão, o Piracão, o Piraquê 
eram os principais rios da região. As planícies foram propícias para a instalação dos 
engenhos de açúcar e os vários rios que cortavam essas terras, influenciavam na boa 
fertilidade do solo e eram favoráveis à navegação destinada ao transporte dos gêneros 
ali produzidos para o abastecimento do mercado carioca. Mas os engenhos começam a 
entrar em decadência no final do século XVIII e as terras passaram a dar lugar à 
produção do café, que havia sido recém-introduzido na Baixada da Pedra Branca. A 
fragmentação da região começa a se dar no século XIX, ocasião na qual o cadastro de 
terras registrou que a maior parte das propriedades havia sido adquirida pela compra 
dos antigos sesmeiros (MOTA, 2009). 
 
Toda essa ocupação e os ciclos econômicos que ali sucederam tiveram um impacto 
ambiental importante sobre a região. Os terrenos de mangue não eram adequados para 
a construção, mas eles forneciam madeiras para “encaibrar as edificações, e, de sua 
casca, rica em tanino, serviam-se os curtidores, razão pela qual a região era conhecida 
como mangue vermelho, ou mangue de sapateiro” (ABREU, 1997 apud MOTA, 2007). 
A região de Guaratiba permaneceu como área rural até por volta dos anos 1970, 
quando ainda fazia parte da Região Administrativa (RA) de Campo Grande. Nessa 
ocasião foi criada a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba, pelo Decreto 
Estadual nº 7.549, de 20 de novembro de 1974, que, segundo seu artigo 1°, abrangia 
terrenos de marinha delimitados pelo então Serviço do Patrimônio da União (SPU). A 
fiscalização, manutenção e conservação da reserva eram de competência da Secretaria 
de Abastecimento e Agricultura, que de acordo com o decreto deveria articular-se com 
outras instâncias do governo, dentre elas os Ministérios do Exército e da Marinha, o 

alunos e professores pertencentes a dez instituições distintas.  
Fiscalização : é realizada predominantemente por meio terrestre, direcionada às estradas e locais 
onde existe concentração de moradores no entorno da UC, para coibir a invasão da unidade para 
pesca e coleta de recursos pesqueiros, para atividades de recreação e etc. Outros problemas que a 
unidade enfrenta e que vem sendo alvo de ações de fiscalização são a realização de aterros ou 
construções por moradores lindeiros, a supressão de vegetação na área e os incêndios florestais. 
Atualmente a UC conta com um efetivo de sete guarda-parques e tem no CTEx um importante 
aliado para a proteção da unidade.  
Pesquisas : desde 2007, com a instituição da Portaria IEF/RJ/PR 227, de 2007, que regulamenta a 
pesquisa científica em UC, a RBG já autorizou a realização de 15 pesquisas em seu território. 
Atualmente existem 11 projetos em andamento de pesquisadores ligados à Uerj, UFRRJ, UFRJ, 
UEFS, MNRJ, Unigranrio e Instituto Marés. 
Acordos e Parcerias : Existem duas parcerias formais no âmbito da RBG: uma entre o INEA e o 
Ministério da Defesa/CTEx para ações de proteção e fiscalização da área e outra com a ONG 
Mundo da Lama, para ações de educação e sensibilização ambiental. No entanto, a RBG interage 
com outras instituições, dentre elas, as que compõem o Conselho Consultivo, por meio de acordos 
informais. 
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Serviço de Patrimônio da União e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária, para garantir a conservação da área. A área da reserva abrangia a região entre 
o rio Piracão até Barra de Guaratiba. 
 
Desde a sua criação, a unidade passou por duas redelimitações: a do Decreto 
5.415/1982 que reduziu os limites da reserva para acomodar as instalações do CTEx e 
a do Decreto n° 32.365/2002, que incorporou os manguezais e terrenos de marinha 
situados entre os rios Piraquê e Piracão ao território da unidade, perfazendo uma área 
total de 3.600 hectares. 
 
Recentemente, o Decreto Estadual n° 5.842, de 3 de dezembro de 2010, recategorizou 
esta unidade para Reserva Biológica Estadual de Guaratiba, seguindo as categorias 
preconizadas pelo SNUC. Ela também redefiniu mais uma vez os limites da unidade, 
incluindo algumas áreas como o Campo do Saco1 e desafetando outras, como as áreas 
de ocupação humana consolidadas e as áreas com benfeitorias ocupadas pelo CTEx. 
Dessa maneira, hoje a RBG apresenta uma área de 3.360,18 hectares. 
 
A infraestrutura da RBG é composta por um único núcleo que abriga a sede da unidade, 
a qual concentra a sua estrutura administrativa, de onde partem todas as iniciativas  
desenvolvidas na unidade como fiscalização, proteção e educação ambiental. Ela está 
situada fora dos limites da reserva, na Estrada da Matriz, em Guaratiba. A área é parte 
de uma antiga fazenda (Fazenda Modelo), hoje de propriedade do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro. 
 

2.3. Origem do nome 

De origem tupi-guarani Guaratiba, através da junção dos termos agwa'rá ("guará") e 
tyba ("ajuntamento")2 refere-se à abundância de guarás (Eudocimus ruber, uma ave 
Ciconiforme da família Threskiornithidae) que existiam na região. O último registro 
dessa espécie na reserva foi feito em 1996 pelo chefe da unidade. A espécie consta da 
lista estadual de espécies ameaçadas, na categoria “criticamente em perigo” e acredita-
se que hoje ela esteja extinta no Estado do Rio de Janeiro. 
 
3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

3.1. Internacional 

Reserva da Biosfera são territórios terrestres ou costeiros, reconhecidos pela UNESCO, 
com a missão de conservar a biodiversidade, promover o desenvolvimento sustentável 
e fomentar a pesquisa, o monitoramento e a educação ambiental. A Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) foi a primeira a ser reconhecida no Brasil, em 1991, 
quando a UNESCO declara Reserva da Biosfera os remanescentes mais significativos 
de Mata Atlântica dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e 
da região da Serra da Mantiqueira, no Estado de Minas Gerais, incluindo áreas 
marinhas e a maioria das ilhas costeiras e oceânicas desses estados (CORRÊA, 1996). 
Em 1993 a RBMA foi ampliada, incorporando, nessa fase, a região que incorpora RBG. 
 

                                                
1 A área denominada Campo do Saco também aparecia no Decreto nº 32.365/2002, mas aparentemente ela não havia 
sido incorporada, de fato, ao território da UC até então. 
2 Guaratiba. In: Wikipedia: a enciclopédia livre.  Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Guaratiba#cite_note-1. Acesso 
22 de agosto de 2011. 
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No Rio de Janeiro, a RBMA abrange cerca de 18.500 km2, aproximadamente 42% da 
área do estado. Em 2000, o governo estadual criou o Comitê Estadual da RBMA 
(Decreto nº 26.057, de 14 de março de 2000), para orientar o estabelecimento de 
diretrizes para a conservação da biodiversidade; difundir os conhecimentos técnicos e 
científicos e priorizar o desenvolvimento sustentável nos domínios da Mata Atlântica e 
em seus ecossistemas associados. 
 
A Mata Atlântica é considerada um dos 34 hotspots de biodiversidade mundial 
(CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL, 2011)3, que são áreas reconhecidas no mundo 
todo que já perderam pelo menos 70% de sua cobertura vegetal original, mas que, 
juntas, abrigam mais de 60% de todas as espécies terrestres do planeta (GALINDO-
LEAL e CÂMARA, 2005). Esse bioma é hoje, provavelmente, o mais ameaçado do 
planeta. Nele o ritmo das mudanças está entre os mais rápidos e, consequentemente, a 
necessidade de ação para a conservação é mais urgente (GALINDO-LEAL e CÂMARA, 
2005). 
 
A RBG protege uma área de manguezal, um ecossistema que se encontra entre as 
áreas úmidas de importância internacional no contexto da Convenção Ramsar (1971). A 
Convenção Ramsar de Áreas Úmidas é um tratado internacional e intergovernamental 
que engloba o compromisso dos países membros para manter o caráter ecológico de 
suas zonas úmidas de importância internacional, bem como para planejar o uso 
sustentável de todas as zonas úmidas em seu território. O Brasil é membro da 
convenção desde 1993, e como tal comprometeu-se com a proteção dos onze sítios 
Ramsar designados em seu território, como também com a conservação das suas 
áreas úmidas. 
 
O fato de a RBG estar localizada em uma área de hotspot reconhecida como Reserva 
da Biosfera, e de proteger um ecossistema de importância econômica e ecológica como 
o manguezal, reforça a sua relevância para a conservação e sinaliza como uma 
oportunidade de financiamento junto a organismos internacionais, inclusive para a 
implementação desse plano de manejo.  
 
Nesse sentido, inúmeras organizações não governamentais internacionais que atuam 
no Brasil em regiões críticas para a conservação da biodiversidade, como os 
ecossistemas associados à Mata Atlântica, ou ainda cujo trabalho tem sido dirigido para 
apoiar a implementação de áreas protegidas, como a Conservação Internacional, The 
Nature Conservancy, WWF, Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), 
Ford Foundation, dentre outras, oferecem uma oportunidade de financiamento e 
cooperação técnica para a implementação desse plano de manejo. 
 
Acordos internacionais  
 
O governo brasileiro e o governo da Alemanha firmaram um acordo de intercâmbio 
técnico, científico e financeiro com abrangência nacional para o estabelecimento de 
convênios por meio do Banco Alemão de Desenvolvimento – Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW). Uma das derivações desse acordo é o Projeto de Proteção à Mata 
Atlântica do Estado do Rio de Janeiro (PPMA-RJ), que tem como objetivo principal 
diminuir a taxa de redução deste bioma no Estado do Rio de Janeiro, apoiando técnica 
e financeiramente o planejamento e a implementação de ações estruturantes que 

                                                
3 http://www.biodiversityhotspots.org/ 
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garantam a proteção dos remanescentes florestais. Um dos componentes do trabalho 
do PPMA-RJ é a implantação de UC, apoiando projetos como a elaboração de planos 
de manejo, dentre elas, o da RBG. Esses projetos são desenvolvidos sob gestão da 
Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP) do INEA/RJ. 
 
Desde 2005, o governo alemão já investiu mais de 6,2 milhões de euros para o alcance 
dos objetivos deste projeto, prevendo um investimento total de 7,7 milhões de euros a 
fundo perdido. Em contrapartida, o governo do Rio de Janeiro já investiu mais que o 
valor mínimo previsto para esse acordo, que era de 9,8 milhões de reais. 
 
Federal 
 
Uma série de dispositivos legais estabelecem a necessidade de proteção dos 
ecossistemas costeiros, em especial dos manguezais, devido a sua fragilidade e a sua 
importância econômica (ASMUS, 1996).  
 
Grande parte das zonas costeira e marinha do Brasil está associada à Mata Atlântica, 
incluindo aproximadamente 8,3% das áreas estuarinas, 22% dos manguezais, 62,3% 
das restingas, 70% das dunas, 90% das praias, 100% das lagunas e costões rochosos 
e a maior expressão dos recifes de corais (MMA, 2010). A Mata Atlântica engloba uma 
área de 1.306.000 km², cerca de 15% do território nacional, cobrindo total ou 
parcialmente 17 estados brasileiros.  
 
Os manguezais são considerados como Áreas de Preservação Permanente (APPs), de 
acordo com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro (pelo artigo 268), assim como 
pela Resolução CONAMA nº 303 de 20 de março de 2002, que estabelece parâmetros, 
definições e limites referentes às APPs instituídas com o Código Florestal Brasileiro (Lei 
nº 4771, de 15 de setembro de 1965). Entretanto, o processo de revisão e alteração do 
Código, aprovado pela Câmara e pelo Senado Federal no final de 2011 (PL 30/2011), 
pretende revogar a lei de 1965 e tornar mais vulnerável esse ecossistema em todo o 
território brasileiro, uma vez que consolida a ocupação urbana em áreas de manguezal 
e favorece o avanço sobre novas áreas, permitindo a ocupação de mais de 35% dos 
manguezais associados ao bioma Mata Atlântica e 10% no caso de manguezais 
associados à Amazônia. O projeto aguarda para ser sancionado pela Presidência da 
República, e merece atenção por parte dos legisladores, gestores ambientais e de toda 
a sociedade, diante da condição de vulnerabilidade à que expõe esse ecossistema. 
 
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi criado pela Lei nº 9.985, 
de 18 de julho de 2000 e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e 
gestão das UCs no Brasil. O SNUC define 12 categorias de UC, divididas em dois 
grupos: as de proteção integral e as de uso sustentável. A RBG enquadra-se na 
categoria de reserva biológica, dentro do grupo de proteção integral, cujo objetivo é a 
preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, 
sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as 
medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo 
necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os 
processos ecológicos naturais. Ela está localizada na baía de Sepetiba, considerada 
como área de importância extremamente alta para a proteção de manguezais, e sob 
forte pressão antrópica, segundo o Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da 
Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO - MMA). 
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A RBG também integra o Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar, que é 
compreendido pela bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, no Estado de São Paulo, 
parte da Serra da Mantiqueira em Minas Gerais e no Estado do Rio de Janeiro (Figura 2 
– 1). O Corredor de Biodiversidade, assim como Reserva da Biosfera, representam 
instrumentos de gestão e ordenamento territorial, definidos pelo SNUC com o objetivo 
de garantir a manutenção dos processos ecológicos nas áreas de conexão entre 
unidades, permitindo a dispersão de espécies, a recolonização de áreas degradadas, o 
fluxo gênico e a viabilidade de populações que demandam mais do que o território de 
uma UC para sobreviver. A implementação desses instrumentos depende da pactuação 
entre diferentes atores, dos vários segmentos da sociedade, permitindo a 
compatibilização da conservação e do desenvolvimento no contexto regional. 
 
Em 2011 foi criado o Mosaico Carioca, pela Portaria 245 de 11 de julho, do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA). Esse mosaico compreende 23 unidades de conservação 
localizadas na cidade do Rio de Janeiro, sendo 02 federais, geridas pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 04 sob a gestão do INEA, dentre 
elas a RBG, e 17 áreas municipais, sob a gestão da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente do Rio de Janeiro (SMAC) (Figura 2 ). Esse Mosaico dispõe de um plano de 
trabalho elaborado pelos gestores das UC que o compõem e está em fase inicial de 
implantação. 
 

 
Figura 2. Mapa das UCs que compõem o Mosaico Carioca, com destaque para a RBG 
Fontes: IPP, 2006; MMA, 2011 e INEA, 2011. 
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O mosaico, também previsto no SNUC, tem como objetivo promover a gestão integrada 
e participativa de um conjunto de UCs que estejam próximas, sobrepostas ou 
justapostas. Esse instrumento tem a finalidade de ampliar as ações de conservação 
para além dos limites das unidades, compatibilizando a presença da biodiversidade, a 
valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional 
(ICMBio, 2011)4.  
 
Todas essas abordagens propõem a integração de ações em favor da conservação da 
biodiversidade e a criação de sinergia entre as UCs e o desenvolvimento regional. Elas 
podem representar uma importante oportunidade de cooperação e parceria para as 
ações de implementação do plano de manejo da RBG. 
 
Estadual: contexto ambiental e institucional 
 
O Rio de Janeiro é um dos poucos estados brasileiros integralmente inseridos no bioma 
Mata Atlântica e, portanto, ocupa uma posição estratégica em termos de preservação 
do bioma e seus ecossistemas associados. O estado apresenta um conjunto de 
remanescentes florestais que constituem blocos de vegetação contínua e com relativo e 
elevado grau de conectividade, que guardam uma elevada riqueza de espécies e uma 
grande concentração de espécies endêmicas de diferentes grupos de organismos 
(ROCHA et al., 2003). Esses remanescentes podem ser agrupados em cinco grandes 
blocos de vegetação, que constituem extensas áreas com elevado grau de 
conectividade e onde está inserida a maior parte das UCs do estado (Figura 3 ): Bloco 
da Região Norte-fluminense, Bloco da Região Serrana Central, Bloco da Região 
Metropolitana, Bloco da Região Sul-fluminense e Bloco da Serra da Mantiqueira. 
 
O bloco de remanescentes da região metropolitana, que ocupa basicamente o 
município do Rio de Janeiro, tem um papel importante na conservação de diversidade 
biológica, na manutenção dos serviços ambientais e na composição cênica de uma das 
mais importantes cidades do país (ROCHA et al., 2003). A vegetação desse bloco de 
remanescentes é basicamente formada por diferentes fitofisionomias da Floresta 
Atlântica e ecossistemas associados (como os manguezais), em diferentes estágios de 
regeneração. 
 
De acordo com o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, o Estado do 
Rio de Janeiro apresentava, em 2010, 19,61% de seu território ainda coberto por 
remanescentes florestais (Figura 4 ). Desse total, 18,38% (807.495 hectares) 
correspondem a áreas de florestas, 0,97% (42.822 ha) representam áreas de restinga e 
0,25% (10.809 ha) correspondem a áreas de manguezal (FUNDAÇÃO SOS MATA 
ATLÂNTICA e INPE, 2010)5. Entretanto, em um mapeamento mais detalhado, na escala 
1:10.000, Lardosa (2011) encontrou 17.720 hectares de manguezal em todo o Estado 
do Rio de Janeiro. 
 

                                                
4  http://www.icmbio.gov.br/o-que-fazemos/mosaicos-e-corredores-ecologicos 
5 http://mapas.sosma.org.br/ 



15 
 

 
Figura 3. Blocos de remanescentes florestais do Estado do Rio de Janeiro 
1 – Bloco da Região Norte-fluminense; 2 – Bloco da Região Serrana Central; 3 – Bloco da 
Região Metropolitana; 4 – Bloco da Região Sul-fluminense; 5 – Bloco da Serra da Mantiqueira. 
Fonte: Rocha et. al. (2003).  
 
 

 
Figura 4 . Remanescentes florestais do Estado do Rio de Janeiro 
Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2010). 

 
A baía de Sepetiba (localizada na RHII - Guandu) concentra a segunda maior área de 
manguezal do estado, com 5.431 hectares, dos quais 3.306 estão protegidos pela RBG 
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(LARDOSA, 2011). Essa é uma região estratégica, tanto do ponto de vista da proteção 
de ambientes costeiros e marinhos, quanto das atividades econômicas, com o destaque 
das atividades industriais e pesqueiras que ali são desenvolvidas. Em função disso, o 
Estado do Rio de Janeiro está trabalhando na concepção de um Plano de 
Desenvolvimento Sustentável para a Baía de Sepetiba (PDS-Sepetiba), liderado pela 
Coordenação Estadual de Gerenciamento Costeiro (Diretoria de Gestão das Águas e do 
Território (DIGAT), da Gerência de Instrumentos de Gestão do Território (GEGET), do 
INEA.  
 
A execução do PDS-Sepetiba está a cargo do Consórcio CKC/COBRAPE, com 
financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e contempla um 
amplo diagnóstico das atividades desenvolvidas em toda a baía e a construção de 
cenários de desenvolvimento da região, para compatibilizar a conservação ambiental 
com as perspectivas de desenvolvimento em curso. O PDS-Sepetiba deve subsidiar um 
programa de investimentos, com ações estruturais e outras ações voltadas à 
recuperação, proteção ambiental e também à consolidação de atividades produtivas 
compatíveis com as características e as vocações da região. 
 
A reboque do PDS-Sepetiba, o INEA instituiu o Grupo de Trabalho para a Pesca e 
Maricultura (Portaria INEA 288, de 19 de dezembro de 2011), constituído por 
representantes do INEA, da Fiperj e do Ministério da Pesca. Esse GT nasceu a partir 
das dificuldades encontradas pela ThyssenKrupp CSA para cumprir as condicionantes 
do seu licenciamento, ligadas ao apoio ao fortalecimento da atividade pesqueira na baía 
de Sepetiba. O GT tem a atribuição de analisar a viabilidade de implantação de projetos 
para o desenvolvimento sustentável da pesca e da maricultura na baía de Sepetiba e 
orientar o licenciamento ambiental dos projetos (quando couber), bem como de 
acompanhar a execução dos mesmos.  
 
A partir dessa experiência, outras empresas do complexo industrial de Sepetiba devem 
somar-se à iniciativa, com a expectativa de se criar um programa para o 
desenvolvimento da pesca e maricultura para toda a baía de Sepetiba, com a criação de 
um fundo para fomentar iniciativas nessa direção. 
 
Municipal 
 
Na baía de Sepetiba encontram-se os principais remanescentes de manguezais do 
município e um dos principais conjuntos desse ecossistema em todo o estado 
(SOARES, 1997; LARDOSA, 2011). Neste sistema, os manguezais são compostos por 
duas feições: as florestas de mangue e as planícies hipersalinas (ou apicuns), 
intimamente ligados do ponto de vista estrutural, funcional e de sua dinâmica (SOARES, 
2008; SOARES et al., 2011). Destacam-se nessa região os manguezais protegidos pela 
RBG, que possuem florestas bem conservadas e uma paisagem com sistemas 
integrados (oceano-estuário-rios e canais-florestas de mangue-planícies hipersalinas-
brejos) (SOARES et al., 2011). 
 
A RBG está em grande medida sobreposta à APA Municipal da Orla da Baía de 
Sepetiba, criada pela Lei Municipal nº 1208, de 23 de agosto de 1988 e que abrange 
uma área de 9.802,62 hectares. Ela também está próxima à APA Municipal das Brisas, 
criada pela Lei Municipal nº 1918, de 5 de outubro de 1992 e que protege uma área de 
101,6 hectares de manguezais na margem da baía de Sepetiba, com características 
típicas dos manguezais da porção leste da baía de Sepetiba (SOARES et al., 2011). 
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Atualmente ambas as unidades estão sem gestor, e embora elas não integrem o 
Mosaico Carioca, é fundamental pensar em ações integradas com essas unidades no 
futuro. 
 
Apesar de sua relevância no contexto da paisagem, a região na qual a RBG está 
inserida vive um acelerado processo de ocupação e conseguinte degradação ambiental. 
O crescimento da malha urbana, a ocupação e expansão imobiliária na região de 
Guaratiba e a instalação do Porto de Sepetiba, que desde a sua instalação, no início da 
década de 80, vem favorecendo a expansão do polo industrial no seu entorno, são 
alguns vetores de impactos negativos para a região.  
 
A RBG insere-se na 26ª Região Administrativa (RA) da cidade, que compreende os 
bairros de Barra de Guaratiba, Guaratiba e Pedra de Guaratiba. É uma região ainda 
com características marcadamente rurais, que tem sido considerada como área de 
expansão da cidade do Rio de Janeiro. Todo o processo de preparação da cidade e de 
viabilização de obras de infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016 devem potencializar o crescimento e a ocupação  dos bairros 
localizados no entorno da unidade. Um exemplo são as obras da BRT Transoeste, um 
corredor expresso de 32 km que vai ligar a Barra da Tijuca a Santa Cruz, com 30 
estações de Bus Rapid Transit (BRT). O corredor é constituído por três trechos: o 
primeiro deles liga a Av. Alvorada até a Benvindo de Morais, no Recreio; o segundo liga 
a Benvindo de Morais à Estrada da Matriz, em Guaratiba, onde fica a sede da RBG, 
passando pelo Túnel da Grota Funda (esse túnel segue até o canal do Rio Portinho); o 
terceiro trecho liga a Estrada da Matriz à Estrada da Pedra; e todos estão sendo 
construídos simultaneamente, com previsão de conclusão das obras em 2012. 
(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 2011)6.  
 
Todo esse investimento em melhorar os acessos na zona oeste deve contribuir para 
aumentar ainda mais o crescimento demográfico da região de Guaratiba, provocando o 
parcelamento do solo, incrementando o número de moradias e contribuindo, 
definitivamente, para que a região perca a sua característica rural, aumentando a 
pressão sobre os manguezais e áreas adjacentes. Esse contexto vai exigir a integração 
de ações entre as esferas estadual e municipal, para o desenvolvimento de medidas 
que assegurem a proteção da RBG e seu entorno, garantindo, assim, que ela possa 
cumprir seu papel de proteger a biodiversidade e as funções ecológicas do manguezal, 
assegurando a manutenção dos serviços ambientais que ele oferece para a população 
do município do Rio de Janeiro, em especial para a população adjacente à reserva. 
 
4. ANÁLISE DA UC E DO ENTORNO: FATORES ABIÓTICOS 

Os dados aqui apresentados são referentes a informações sobre a área da UC e seu 
entorno. A área interna da UC foi objeto de estudos e análises mais detalhadas, no 
entanto, também foram levantadas e analisadas informações sobre seu entorno, 
definido como as áreas abrangidas em um raio de 3 km a partir dos limites da UC. De 
forma geral, os fatores físicos e bióticos foram analisados dentro deste raio, mas 
considerações adicionais foram realizadas quando verificada a existência de algum 
elemento de destaque com potencial de interferência na UC, como é o caso da 
influência dos processos oceanográficos da baía de Sepetiba sobre a RBG. 
 

                                                
6 http://www.cidadeolimpica.com/htm/home-interna.php?pagina=transoeste 
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4.1. Clima 

A área onde está assentada a RBG apresenta amplitudes térmicas muito baixas e 
índices bastante elevados de pluviosidade. Dos dados coletados na Estação Guaratiba7 
entre os anos de 1984 e 1998, Pellegrini (2000) concluiu que, segundo a classificação 
de Köppen, o clima da planície costeira onde está situada a RBG pode ser classificado 
como um clima tropical chuvoso de bosque (Amg’), com temperaturas médias anuais 
acima de 18°C e precipitação anual acumulada de aproximadamente 600 mm.  
 
A Baixada de Sepetiba caracteriza-se por ser uma área com forte presença industrial. 
Em função disso, há uma preocupação acerca da qualidade do ar no entorno e na área 
da RBG, dado o possível aumento de material particulado oriundos dessas atividades.  
 
Waldehein e Santos (2003) destacam que a qualidade do ar não depende apenas da 
quantidade de poluentes emitidos, mas, também, da capacidade da atmosfera de 
dissipar esses poluentes. Ao analisarem a circulação dos ventos em Santa Cruz (Figura 
5), esses mesmos autores observam a predominância de ventos de quadrante Norte-
Nordeste, variando a Sul-Sudoeste quando da presença de frentes frias vindas do 
oceano.  
 

 
Figura 5. Rosa dos ventos para a Estação de Furnas Santa Cruz, no período 2001 a 2003 
Fonte: Waldehein e Santos, 2003. 
 
De uma maneira geral, nos períodos da madrugada e da manhã os ventos sopram do 
continente em direção ao mar (predominantemente ventos nordeste) e durante o 
período da tarde e da noite predominam ventos de quadrante Sudeste. Em função das 
atividades industriais no entorno da baía de Sepetiba, os ventos predominantes de 
quadrante S-SW no período da tarde oferecem grande risco à população, por 
coincidirem com as horas de atividade industrial mais intensa, onde a direção do vento 
tende a manter os poluentes sobre o continente e aprisioná-los nos corredores 
formados pela topografia (WALDEHEIN e SANTOS, 2003), demonstrando também que 
o efeito orográfico do Maciço da Pedra Branca, localizado na porção oriental da baía de 

                                                
7 Em seu estudo, Pellegrini (2000) chama esta estação de Estação Marambaia. No entanto, no sítio da Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro, essa estação consta com o nome de Estação Guaratiba, conforme está sendo citado neste 
trabalho. Esta estação localiza-se no Campo de Provas Marambaia (Estrada Barra de Guaratiba nº 9.140).  



19 
 

Sepetiba, pode influenciar a dispersão destes poluentes, prejudicando toda a biota ali 
localizada. 
 

4.2. Geologia, geomorfologia e solos 

A RBG encontra-se totalmente inserida na planície costeira de Guaratiba, localizada a 
leste da baía de Sepetiba. A área representa a transição entre os domínios marinho e 
terrestre. Roncarati e Barrocas (1978), com base em critérios morfológicos, 
subdividiram esta planície em três subambientes: ”fácies mangue”, “fácies caranguejo” e 
“fácies algas”. Posteriormente, Brönnimann et al. (1981), propôs uma divisão da planície 
de maré em superior, englobando as fácies alga e caranguejo, e inferior, englobando a 
fácies mangue, estando estas mudanças subordinadas às variações topográficas, 
existência de canais de maré anastomosados e meandrantes nos manguezais. 
 
A RBG apresenta terrenos bastante recentes, limitados a leste e ao norte por formações 
gnáissicas da crosta antiga relacionadas aos maciços rochosos do cinturão orogênico 
predominante no Estado do Rio de Janeiro. Aproximadamente 90% da área da UC está 
assentada sobre terrenos sedimentares quaternários correspondentes ao domínio 
morfoestrutural das bacias sedimentares cenozoicas (Figura 6 ).  

 
Figura 6. Mapa de geologia da RBG 
Fonte: http://www.inea.rj.gov.br/basetematica_estadoambiente/ 
 
Os terrenos da bacia sedimentar cenozoica que configuram o subsolo da RBG são 
compostos de sedimentos inconsolidados, resultantes dos ciclos de transgressão e 
regressão marinha que promoveram a reconfiguração da linha de costa durante o 
quaternário. Esse processo provocou o afogamento do relevo, dando origem ao 
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mosaico costeiro onde coexistem rias, lagunas e baixadas de onde sobressaem morros 
e colinas testemunhas. 
 
O relevo da RBG é formado por uma planície fluviomarinha (mangue) inserida na 
unidade geomorfológica da baixada da baía de Sepetiba, no domínio morfoescultural da 
planície fluviomarinha homônima. Esta planície apresenta terrenos muito planos, com 
gradientes das vertentes praticamente nulos, resultando em terrenos muito mal 
drenados. 
 
A disposição geral em relevo plano costeiro impõe à área da RBG a característica de  
susceptibilidade às influências fluviais das áreas mais elevadas a leste, composta pelo 
planalto da Serra da Pedra Branca e ao norte pela rampa das altas altitudes da Serra do 
Mar. 
 
A planura do relevo e a proximidade e contato das formações vegetais da RBG com 
ambientes marinhos são também responsáveis pela modelagem do relevo, 
notadamente pela formação das planícies hipersalinas (apicuns). Para Pellegrini (2000) 
os apicuns têm origem no processo de hipersalinização das áreas costeiras, onde as 
marés constituem o principal aporte de água. Nessas áreas, banhadas quase sempre 
apenas pelas marés de sizígia (altas) e, portanto, com menor frequência, o clima tem 
menor influência, possibilitando as condições para a formação dos apicuns. 
 
Na região da RBG as duas maiores áreas de planícies hipersalinas estão concentradas 
na sua porção noroeste, onde já não há grande influência hídrica dos rios Piração e 
Portinho. Entretanto, entre esses dois cursos d’água existem manchas isoladas dessa 
formação (Figura 7 ). 
 

 
Figura 7. Imagem área com localização das principais áreas de ocorrência de planícies 
hipersalinas ou apicuns na RBG (em amarelo)  



21 
 

Fonte: adaptado de Almeida et al. (2011). 
 
São encontrados Gleissolos húmicos, Gleissolos pouco húmicos, Gleissolos húmicos 
salinos tiomórficos e Gleissolos salinos indiscriminados, sendo os dois primeiros não 
salinos e os dois últimos salinos. Tais solos são predominantemente Argilosos, de 
consistência mole a muito mole (geotecnicamente estes solos se caracterizam por 
apresentarem, em seus perfis, camadas de argilas moles), compressíveis, de baixa 
resistência, agressivos por corrosão às estruturas metálicas e de concreto, e a caulinita 
aparece como o argilomineral predominante. Os solos com tiomorfismo, quando 
drenados, apresentam problemas de acidez. Os solos das unidades salinas possuem as 
piores condições naturais e geotécnicas para a implantação de obras de engenharia. 
 

4.3. Hidrografia 

A RBG está inserida na bacia da baía de Sepetiba, uma bacia que abrange cerca de 
2.711 km2, incluindo a Restinga de Marambaia e ilhas no interior da baía (SEMADS, 
2001). Os rios que desembocam na baía estão sujeitos à ação das marés, que 
influencia o escoamento e a penetração da cunha salina, elevando os teores de cloretos 
e oxigênio e permite que os manguezais se instalem às suas margens (SEMADS, 
2001). 
 
A maioria dos rios apresenta seus baixos cursos bastante modificados em relação à sua 
estrutura original. Desde o século XVII , quando os jesuítas viveram na região, eles vêm 
sendo retificados, dragados, canalizados, unidos por valões, além da construção de 
novos canais de drenagem para facilitar o escoamento das águas (SEMADS, 2001).  
 
Em seu interior, a RGB abriga porções de quatro microbacias hidrográficas que fazem 
parte da bacia da baía de Sepetiba: microbacia do rio Piraquê-Cabuçu, a microbacia do 
rio Piração, microbacia do rio Portinho e a microbacia dos rios João Correia/Itapuca 
(Figura 8 ). Todos os cursos d’água têm suas nascentes no alto relevo da vertente oeste 
do Parque Estadual da Pedra Branca. 
 
O rio Piraquê constitui o marco delimitador oeste da RGB e pertence à microbacia do rio 
Piraquê-Cabuçu, que drena uma área total de 105 km2. Ele percorre áreas bastante 
urbanizadas, como o centro de Campo Grande, de onde recebe dejetos industriais e 
domésticos. Ao encontrar com a RBG, o rio também recebe uma grande quantidade de 
esgoto doméstico sem tratamento, sobretudo das moradias localizadas na favela 
Piraquê.  
 
Já o rio Piracão pertence à microbacia que leva o mesmo nome e drena uma área de 
cerca de 22 km2 (SEMADS, 2011). Esse rio drena toda a porção oeste da UC, e a partir 
de aproximadamente 100 metros de sua margem direita, no seu trecho final, estão as 
duas principais áreas de planícies hipersalinas no interior da RGB. 
 
O rio Portinho tem aproximadamente 13 km de extensão. Ao aproximar-se do litoral, nas 
zonas mais baixas, torna-se sinuoso, porém, perto da foz foi retificado (SEMADS, 
2011). Grande parte de seu baixo curso forma o manguezal da RBG e ele deságua no 
canal do Pedrinho. 
 
O rio João Correia apresenta cerca de 4 km de comprimento, e nasce na vertente oeste 
da parte meridional do Maciço da Pedra Branca, com o nome de rio Itapuca. Na baixada 
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toma o nome de João Correia. Tem muitos meandros e divide-se em dois braços perto 
da foz, onde recebe as águas do riacho do Campo de São João. Adentra a RBG e 
deságua no canal do Bacalhau (SEMADS, 2001). 

 
Figura 8. Caracterização hidrográfica da RBG  
Fonte: SEMA/RJ (1998). 
 
Embora tenha sua drenagem superficial limitada pelo relevo, por sua constituição 
geológica, a RBG apresenta um importante papel como área de recarga, abrigando em 
seu subsolo, parte da carga hídrica que compõe o aquífero Guaratiba. Esse manancial 
de água subsuperficial foi elencado por Vicente et al. (2010) como a principal fonte de 
abastecimento de água para o meio urbano na Baixada de Sepetiba. 
 

4.4. Caracterização oceanográfica da RBG 

A RBG está inserida na porção leste da baía de Sepetiba, localizada na bacia 
hidrográfica do Atlântico Sudeste. A baía possui uma área próxima de 300 km2, com um 
formato semicônico, sendo sua maior extremidade, que corresponde à base do cone, de 
18 km de largura, enquanto o topo, que corresponde ao estreitamento do canal na foz 
do rio Piracão, mede apenas 1,7 km de largura. É considerada um corpo de águas 
salinas e salobras e através de duas passagens, uma na região oeste da baía e outra 
na região leste, comunica-se com o Oceano Atlântico.  
 
A área com ambientes de maior salinidade nas águas da baía de Sepetiba está situada 
na extremidade oeste, onde há o maior volume de água da baía em contato com as 
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águas oceânicas. No interior, a baía de Sepetiba apresenta ambientes com menor 
salinidade, apresentando águas mixohalinas. No contato entre as águas da baía com a 
área onde estão concentradas as maiores descargas de águas fluviais ocorrem os 
ambientes de água salobra. 
 
De forma geral, a temperatura da água no interior da baía de Sepetiba apresenta uma 
amplitude de aproximadamente 2°C, variando entre valores um pouco abaixo de 24°C e 
um pouco acima de 25,5°C (SILVA, 2011). Eventuais variações encontradas podem 
ocorrer em detrimento da época do ano e das condições meteorológicas em que os 
dados foram tomados. 
 

4.5. Circulação hidrodinâmica 

A baía de Sepetiba se caracteriza por ser uma região semiconfinada, com dois acessos 
ao mar. A oeste está o acesso principal, onde as correntes têm maior intensidade e o 
volume de águas renovadas é maior. A leste está um canal estreito desaguando na 
Barra de Guaratiba, onde está inserida a RBG, que tem pouca ou nenhuma influência 
na circulação da baía (SEMA/RJ, 1998). 
 
As correntes de circulação obedecem o sentido horário, promovendo troca permanente 
de água com o oceano, como se vê na Figura 9  (BARCELLOS, 1995). As setas verdes 
indicam os fluxos de entrada de água na baía, que são intensificadas durante a maré 
enchente, enquanto as vermelhas indicam os fluxos de saída, as quais também são 
intensificadas, porém na maré vazante. Já as setas pretas representam os fluxos mais 
lentos e mais propícios à contaminação, dada à localização das indústrias na baía 
(BARCELLOS, 1995). Os fluxos de entrada representam águas oriundas do oceano, 
que são frias e densas, portanto adentram como uma corrente de fundo e durante sua 
circulação tornam-se águas mais quentes e menos densas e, consequentemente, 
formam uma corrente de superfície (LACERDA et al., 1988 apud MOREIRA, 1999).  
 
As classificações A, B1, B2 e B3 descritas na figura estão associadas à salinidade da 
água, sendo os maiores valores associados à porção mais externa, diminuindo 
gradativamente em direção à Pedra de Guaratiba (BARCELLOS, 1995). A circulação 
hidrodinâmica no sentido horário é mantida durante a maior parte do ano, com exceção 
de quando ocorrem ventanias de nordeste, que fazem com que boa parte do fluxo dos 
rios siga direto para o canal principal em direção ao oceano, quando a salinidade da 
baía varia entre 10 e 22. Em condições normais permanece na amplitude de 25 e 30 
(LACERDA et al., 1988 apud MOREIRA, 1999). 
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Figura 9.  Circulação hidrodinâmica na baía de Sepetiba e a classificação em setores A, B1, B2 e 
B3 de acordo com a salinidade. As setas verdes indicam a água que chega pelo contato com o 
oceano aberto. As setas pretas são as correntes. As setas pretas e vermelhas indicam a 
circulação no sentido horário, que é escoada devido às diferenças de profundidade. 
Fonte: Barcellos (1995). 
 
As correntes não dependem da profundidade, e sim, da batimetria, ventos e 
configuração dos canais (Figura 9 ). A morfologia costeira e de fundo têm maior 
influência na entrada e saída da maré, tanto na direção do fluxo quanto na intensidade 
das correntes. Na parte central da baía, a profundidade é maior, e diminui à medida que 
avançam para as bordas, fazendo com que as águas escoem para o centro, que é a 
parte mais funda, formando um canal central. Segundo Barcellos (1995) 40% da área 
possui profundidades inferiores a 5 metros, e na parte mais profunda, onde se forma um 
canal que pode alcançar até 31 metros de profundidade, há um direcionamento do 
escoamento, que gera correntes mais fortes. Na porção mais rasa, há perda de carga 
na circulação, resultando em mistura de águas oceânicas e internas. Nas demais áreas, 
a profundidade gira em torno de 10 metros. Em situações de ressacas excepcionais, há 
o rompimento da Restinga de Marambaia, em seu trecho mais estreito, proporcionando 
uma melhor troca de águas entre a baía com o mar.  
 
Processos sedimentares 
 
Costa (2005) elaborou mapas de distribuição de sedimento que permitiram visualizar 
dois compartimentos bem definidos na baía de Sepetiba (Figura 10 ). Um no contato 
com o oceano aberto, onde estão águas mais claras e límpidas e não se observam 
plumas de sedimentos, e outra a partir da parte frontal até a foz do canal de São 
Francisco, com maior concentração de plumas. Como essa foz é a que apresenta o 
maior aporte de sedimentos, é também a que apresenta maior potencial poluidor.  
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Figura 10. Distribuição de sedimentos na baía de Sepetiba. 
Fonte: Costa (2005). 
 
Poluição 
 
Entre as fontes de poluição para a baía de Sepetiba estão os esgotos domésticos, os 
efluentes industriais e as atividades agrícolas (SEMADS, 2001). O lançamento da 
matéria orgânica para a baía pode ser caracterizado em três regiões de maneira distinta 
(CUNHA, 2002). A oeste, com um pequeno percentual de lançamento de esgotos; os 
lançamentos são pontuais e compreendem pequenas faixas litorâneas, sem afetar a 
qualidade da água para a região. Na região central, onde ocorre a maior parte do aporte 
orgânico, com cerca de 64,27% do total; 31,05% vêm pelo rio Guandu, mas aqui o 
padrão de circulação permite que a qualidade das águas não seja afetada pela 
poluição. E, por fim, a leste da baía, região onde localiza-se a RBG, que recebe 34,5% 
do total da carga de matéria orgânica, mas o baixo padrão de circulação não permite 
que a água se renove, e então, o potencial poluidor acaba sendo maior, prejudicando 
muito a qualidade das águas. 
 
A posição geográfica da baía de Sepetiba, tendo a Restinga da Marambaia à sua frente 
e sendo seu principal contato com o oceano, através de seus canais em sua porção 
leste e maior circulação de águas em sua porção oeste, favorece, quando da ocorrência 
de frentes frias com ventos e ondulações de quadrante Sul-Sudoeste, o acúmulo de 
poluentes oriundos das atividades industriais localizadas, principalmente, ao longo dos 
rios Guandu e Mazomba, que apresentam os empreendimentos industriais com grande 
potencial poluidor para a baía (WASSERMAN, 2005). É justamente o fundo da baía de 
Sepetiba, que faz parte do território da RBG, a região mais vulnerável ao acúmulo de 
poluentes.  
 
Ribeiro et al. (2007) ao avaliar o nível de deposição de efluentes, observaram que a 
baía de Sepetiba recebe grande carga de metais pesados, notadamente Arsênio (As), 
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Cádmio (Cd) e Zinco (Zn). Esse processo estaria associado principalmente às 
atividades industriais do setor metalúrgico. Em função disso, o canal marinho da RBG 
apresenta níveis bastante elevados de deposição desses elementos, reforçando que a 
largura do canal pode ser fator de concentração dos materiais carreados para a baía de 
Sepetiba (Figura 11 ). Acrescenta-se ainda que a falta de infraestrutura sanitária para 
tratamento de esgoto doméstico na região metropolitana do Rio de Janeiro e nos 
municípios que fazem parte da bacia, também representa um importante fator de 
poluição para a baía atualmente.  

 
Figura 11. Distribuição de metais pesados (Zinco, Cádmio e Arsênio) na baía de Sepetiba 
Fonte: adaptado de Ribeiro et al. (2007). 
 
Fitoplâncton  
 
Para a baía de Sepetiba, foram registradas 92 espécies de fitoplâncton (SEMA/RJ, 
1998). As classes Bacillariophyceae (diatomáceas), Chrysophyceae, Dinophyceae 
(dinoflagelados), Chlorophyceae (algas verdes), Euglenophyceae, Cryptophyceae 
representam as principais espécies, sendo que predominam as espécies de 
diatomáceas. Mas também ocorrem organismos nas classes Nostocophyceae 
(cianofíceas) e Zygnemaphyceae; e alguns silicoflagelados (SEMA/RJ, 1998).  
 
A espécie de diatomácea com maior destaque é a Nitzschia closterium, presente em 
toda a baía. Ela é considerada uma espécie oportunista e aproveita a disponibilidade de 
nutrientes para se multiplicar, principalmente em condições de eutrofização, onde os 
fatores ambientais são desfavoráveis (SEMA/RJ, 1998). Nessas condições, devido ao 
excesso de nutrientes, ocorre um crescimento populacional de fitoplâncton e de 
consumidores primários, o que contribui para a diminuição do oxigênio dissolvido e, 
consequentemente, acarreta na queda da qualidade da água e, até mesmo, na 
degradação do ambiente. 
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Fitobentos 
 
Pedrini (1980) realizou um levantamento extensivo da flora marinha da baía de 
Sepetiba. Nesse trabalho, ele descreve 180 espécies, das quais a maior parte delas é 
rodófita (116), também conhecidas por algas vermelhas, 37 são clorófitas (algas verdes) 
e 27 são feófitas (algas pardas). Além dessas, ele registra a ocorrência de uma crisófita, 
de cianofíceas e de bacilariofíceas (diatomáceas bentônicas).  
 
Amado Filho et al. (2003) registrou a ocorrência de 96 espécies a partir de coletas em 
cinco pontos da baía. Dentre as espécies registradas, 61 são rodofíceas, 18 clorofíceas, 
15 feofíceas e 2 cianofíceas. 
 
Cabe ressaltar que entre as espécies registradas por Amado Filho et al. (2003), 16 não 
haviam sido citadas anteriormente. São elas: 11 rodofíceas (Anothrichium tenue, 
Ceramium sp. 1, Ceramium sp. 2, Gracilaria caudata, Gracilariopsis tenuifrons, Jania 
adhaerens, Polysiphoni denudata, Polysiphonia scopulorum, Polysiphonia sphaerocarpa, 
Polysiphonia  tépida e Polysiphonia  tongatensis); 04 clorofíceas (Bryopsis plumosa, 
Cladophora  brasiliana, Cladophora  coelothrixe Derbesia marina) e 01 feofícea (Padina 
tetrastromatica).  
 
Com exceção das espécies G. caudata, P. tetrastromatica, J. adhaerens  e G. 
tenuifrons, o restante, de acordo com o autor, são consideradas espécies de pequeno 
porte, filamentosas e de rápido crescimento e podem ser consideradas como 
introduções recentes na baía de Sepetiba (AMADO FILHO et al., 2003). 
  
Széchy et al. (2005), também registraram 96 espécies de macroalgas para a baía, 
porém com pequenas diferenças entre os grupos, quando comparadas com o estudo de 
Amado Filho et al. (2003): 60 rodofíceas, 20 clorofíceas e 16 feofíceas (SZÉCHY et al., 
2005).  
 
Zooplâncton 
 
Segundo o relatório do Macroplano de Gestão e Saneamento Ambiental da Bacia da 
Baía de Sepetiba (SEMA/RJ, 1998) foram registradas 65 espécies zooplanctônicas, 
divididas em 11 filos, 13 classes, 15 ordens e 66 famílias. 
 
Os principais grupos encontrados na baía são em ordem de importância Copepoda, 
Cladocera, Chaetognata e Appendicularia. Tais grupos são característicos de ambientes 
costeiros e fazem parte do holoplâncton (SEMA/RJ, 1998; COELHO-BOTELHO, 1999). 
Há ainda o registro de outros, como Ctenophora e Siphonophora, ambos carnívoros 
(SEMA/RJ, 1998). 
 
Quanto ao meroplâncton, merece destaque a presença de larvas do subfilo Crustacea e 
da ordem Decapoda (SEMA/RJ, 1998; COELHO-BOTELHO, 1999). As principais 
famílias presentes são Alpheidae, Grapsidae e Penaeidae.  Suas larvas darão origem a 
camarões pequenos, caranguejos aratu e camarões de alto valor comercial, 
respectivamente (SEMA/RJ, 1998). Quanto ao ictioplâncton foram encontrados ovos de 
peixes em toda a baía, com as maiores densidades na entrada (próximo à região da Ilha 
da Marambaia e da Ilha Grande). A maior densidade máxima foi da família Engraulidae 
(manjubas) (3.183 ind/m3), e em segundo lugar Clupeidae (sardinhas) (1.889 ind/m3), 
famílias que, assim como a maioria do ictioplâncton, também são encontradas em sua 
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fase adulta na baía de Sepetiba. Já a maior abundância de larvas repete-se apenas 
para Engraulidae, que apresentou como densidade máxima 2.037 ind/m3, a família 
Clupeidade apresentou densidade máxima de apenas 262 ind/m3 (SEMA/RJ, 1998; 
COELHO-BOTELHO,1999). 
 
A presença de uma grande abundância de ovos e larvas de vários grupos da 
comunidade zooplanctônica fortalece a importância da baía para o ciclo reprodutivo de 
muitas espécies, incluindo aquelas de interesse comercial coletadas ao longo de toda a 
baía, bem como nos manguezais da RBG. Dessa maneira, é fundamental assegurar a 
qualidade ambiental da baía de Sepetiba para garantir a manutenção da pesca, bem 
como da biodiversidade de toda a região. 
 
Fauna bentônica 
 
Segundo o relatório do Macroplano de Gestão e Saneamento Ambiental da Bacia da 
Baía de Sepetiba (SEMA/RJ, 1998), foram registradas 191 espécies zoobentônicas, 
divididas em 16 filos, 16 classes, 13 ordens e 73 famílias. É na entrada da baía que se 
encontra a maior riqueza da fauna bentônica, contudo na região mais interna ocorre 
uma elevada densidade de carcinofauna e de poliquetas (SEMA/RJ, 1998).  
 
Segundo Coimbra (2003) as espécies Anomalocardia brasiliana e Mytella guyanensis, 
também conhecidas por “berbigão” e “marisco do mangue”, respectivamente, são 
capazes de refletir o grau de contaminação do ambiente. Os moluscos são, portanto, 
ótimos bioindicadores da presença de metais pesados. Além disso, são organismos de 
elevado interesse econômico, pois são utilizados na alimentação das comunidades 
litorâneas e também comercializados pelos pescadores e coletores artesanais.  
Silva et al. (2007) apresentam nove espécies de zoobentos presentes na baía de 
Sepetiba que são consideradas exóticas. São elas; Perna perna (molusco bivalve); 
Megabalanus coccopoma (craca); Styela  plicata (ascidia); Amphibalanus reticulatus 
(craca); Isognomon  bicolor (molusco bivalve), Tubastraea coccínea (coral), 
Erythropodium sp. (octocoral), Myoforceps aristatus (molusco bivalve), também 
conhecido como Lithophaga aristata, e Tubastraea tagusensis (coral). Dentre elas, cabe 
destacar que a espécie Myoforceps aristatus é considerada invasora, pois pode causar 
danos, deformações e até mesmo a morte de outros moluscos. Desta forma, pode 
contribuir para uma maior alteração da comunidade das espécies nativas da região 
(SIMONE e GONÇALVES, 2006 apud SILVA et al., 2007). 
 
5. FATORES BIÓTICOS 

Manguezais são ecossistemas costeiros que ocorrem nas regiões tropicais e 
subtropicais, atuando como conectores dos ambientes terrestres e marinhos (ALMEIDA 
et al., 2008; MARONE et al., 2009). Eles caracterizam-se por apresentar vegetação 
lenhosa típica, adaptada às condições limitantes de salinidade, substrato inconsolidado 
e pouco oxigenado e frequente submersão pelas marés (SOARES, 1997). Está 
associado às margens de baías, estuários, enseadas, barras, desembocaduras de rios, 
lagunas e reentrâncias costeiras, onde haja encontro das águas de rios com o mar, ou 
ainda diretamente expostos à linha da costa (SCHAEFFER-NOVELLI,1991). Esse 
ecossistema é de grande importância para o equilíbrio ambiental, sendo apontado, 
também, como indicador biológico para as modificações de linha de costa, em função 
da rápida resposta das suas espécies a qualquer alteração no ambiente (ALMEIDA et 
al., 2008).  
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Os manguezais brasileiros apresentam grande variabilidade quanto à distribuição, 
extensão e desenvolvimento estrutural, fatores que são diretamente dependentes da 
amplitude de marés, salinidade, clima e substrato, o que proporciona não apenas 
diferenças estruturais entre as florestas (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995), como também 
nos variados tipos de pressões atuantes sobre tais áreas (CARMO et al., 1998a; 
JIMENEZ, 1999).  
 
Assim como os demais sistemas naturais do globo terrestre e, especificamente, do 
Brasil, os manguezais vem sofrendo com uma série de impactos antrópicos, com 
alarmantes níveis de perda de vegetação (SANTHAKUMARAN e SAWANT, 1994). 
Desse modo, o crescimento desordenado das áreas urbanas e das atividades ali 
realizadas, resultam em alterações ambientais e climáticas, que acabam afetando 
rápida e significativamente o desenvolvimento dessas florestas. 
 
A composição e a distribuição da fauna dos manguezais parecem estar intimamente 
limitadas por vários fatores ambientais, como a salinidade, a existência de habitats 
adequados à colonização das espécies, a granulometria dos sedimentos, a temperatura 
da água e do ar, e a precipitação pluviométrica (AVELINE 1980 apud RIO DE JANEIRO, 
2000). Assim, devido à sua dinâmica peculiar, esse ecossistema apresenta uma grande 
variedade de nichos ecológicos, nos quais a fauna é representada primordialmente por 
moluscos, crustáceos, peixes e aves (RIO DE JANEIRO, 2000). Os manguezais da 
região Sudeste do país são ainda importantes sítios de pouso e alimentação de aves 
migratórias provenientes tanto do Hemisfério Norte como do Cone Sul, como batuíras, 
maçaricos, gaviões e falcões (SICK, 1997), o que demonstra que a conservação desses 
ecossistemas tem uma importância global, que extrapola as fronteiras regionais.  
 

5.1. Caracterização da vegetação da RBG 

Os manguezais da RBG são compostos por duas feições: a floresta de mangue e as 
planícies hipersalinas ou apicuns, as quais estão intimamente integradas entre si e com 
os demais sistemas naturais que compõem a paisagem, tanto do ponto de vista 
estrutural e funcional, como no que diz respeito a sua dinâmica (SOARES et al., 2011). 
 
Com base na classificação da vegetação por meio de imagem de satélite, constatou-se 
a presença das seguintes tipologias no território da unidade, conforme se vê na tabela 
Tabela 1  e no mapa do Anexo 1 . 
 
Tabela 1. Área total e percentual de cobertura das classes de uso do solo e fitofisionomias 
registradas para o Reserva Biológica Estadual de Guaratiba. 

TIPOLOGIA Área total (ha)  Percentual (%)  

Floresta de mangue 1601,34 47,66 

Apicum 704,10 20,95 

Floresta - Estágio médio de regeneração 3,02 0,09 

Floresta - Estágio inicial de regeneração 83,93 2,50 

Campos e pastagens 17,86 0,53 

Cultivos 6,88 0,20 

Praia 0,02 <0,001 

Áreas úmidas  328,38 9,77 
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Água 593,56 17,66 

Área urbana não consolidada 6,30 0,19 

Edificações isoladas 9,07 0,27 

Nuvem 5,75 0,17 

TOTAL 3.360,20 100,00 

 
- Manguezais: formações arbustivo-arbóreas com altura do dossel variando entre 10 e 
20 m, dominados por três espécies arbóreas que são Rizophora mangle, Laguncularia 
racemosa e Avicennia schaueriana. Ocupam substrato inconsolidado e com elevada 
salinidade, tendo um papel importante na estabilização do mesmo. Apresenta poucas 
espécies capazes de ocupar o sub-bosque, em especial nas áreas de transição ou 
alteradas, onde podem ser encontrados indivíduos das espécies Acrostichum aureum 
(samambaia-do-brejo) e Hibiscus tiliaceus (algodão-da-praia). Geralmente o sub-bosque 
é formado por jovens das espécies arbóreas dominantes e o componente epifítico-
lianoide apresenta baixa diversidade de espécies.  
 
As florestas de mangue da RBG apresentam elevado grau de heterogeneidade 
estrutural, com grande riqueza de fisionomias vegetais, o que pode ser explicado por 
um conjunto de fatores, especialmente relacionados à hidrologia e à fisiografia da área. 
Estudos recentes indicam que em Guaratiba a estrutura da floresta de mangue e a 
dominância dependem da distância da floresta dos canais. As florestas mais complexas 
e em estágio sucessional mais avançado (maiores DAPs e alturas) estão localizadas 
nas franjas. Já as florestas localizadas nas bacias apresentam parâmetros estruturais 
intermediários e as florestas de transição, a estrutura menos complexa (ESTRADA, 
2009; CHAVES et al., 2010). Já em termos de dominância, as florestas de franja e bacia 
são dominadas similarmente por A. schaueriana e R. mangle, enquanto as florestas de 
transição tendem a ser dominadas por R. mangle, sendo raras ou ausentes as florestas 
mistas entre as florestas de transição (ESTRADA, 2009).  
 
- Apicuns: os apicuns são ecótonos, de solo geralmente arenoso e hipersalino, que 
ocupam a transição do manguezal com as planícies costeiras e/ou florestas de baixada. 
São recobertos por vegetação herbáceo-arbustiva que ocupa as planícies hipersalinas 
localizadas entre os manguezais e o ambiente terrestre. Essa formação, devido à 
hipersalinidade típica, em geral apresenta baixa diversidade biológica, sendo ocupada 
apenas por espécies com capacidade ou adaptações morfofisiológicas capazes de 
suportar estas condições. Nascimento et al. (1993 apud PELLEGRINI, 2000) afirmam 
que o apicum representa um estágio evolutivo do manguezal e, como tal, tem função de 
reservatório de nutrientes, disponibilizados pela lavagem das marés ou das chuvas, 
sendo que o revolvimento dos sedimentos, gerado pela ação dos caranguejos facilita 
esse processo.  
 
- Florestas em estágios inicial e médio de regeneração: vegetação encontrada nas 
áreas onde os solos são menos salinos e que, provavelmente, substituíram as florestas 
de mangue e os apicuns após a ocorrência de aterramentos ou alterações causadas por 
ações antrópicas. 
 
- Campos e pastagens: áreas ocupadas por gramíneas e espécies pioneiras, em geral 
de pequeno porte, que ocorrem nas áreas antropizadas após o desmatamento ou a 
supressão de vegetação. 
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- Cultivos: em algumas áreas são observadas pequenas áreas de cultivo de diferentes 
espécies, em especial de banana e espécies exóticas ornamentais.  
 
- Áreas úmidas: especialmente nas áreas do entorno e limítrofes da RBG são 
encontradas zonas úmidas de transição entre o ambiente salino e salobro observado no 
mangue e no apicum, formadas especialmente em áreas nas quais o relevo tende a ser 
mais plano e a água doce pode se acumular, formando ambientes permanente ou 
temporariamente alagados. Essas áreas, aqui classificadas como áreas úmidas, 
representam trechos da planície de inundação da região onde a água doce tende a 
permanecer natural e parcialmente represada, formando brejos, alagados, onde 
espécies típicas de ambientes aquáticos podem ser encontradas.  
 
É importante considerar ainda a resposta do manguezal da RBG frente aos distúrbios 
de ordens diversas aos quais ele está sujeito. O adensamento da ocupação das áreas 
do entorno da unidade deve acarretar em problemas para o manguezal da RBG e deve 
ser observado, visto que essa é considerada como uma fronteira de expansão urbana 
da cidade do Rio de Janeiro. Outro aspecto importante é o comportamento do 
manguezal frente aos possíveis cenários de elevação do nível médio relativo do mar, 
em função das mudanças climáticas.  
 
Uma análise liderada por Soares et al. (2011) aponta que o manguezal da RBG deve 
acomodar-se e migrar progressivamente em direção ao continente, avançando sobre 
áreas disponíveis que antes eram ocupadas por sistemas terrestres ou de água doce. 
Esse comportamento já tem sido observado na RBG, sem forte erosão da franja 
marinha, o que, segundo os autores, pode indicar que as atuais taxas de elevação do 
nível médio relativo do mar ainda são compatíveis com o processo de acomodação do 
manguezal (SOARES et al., 2005 apud SOARES et al., 2011; ALMEIDA et al., 2011). 
Dessa maneira, o manguezal da RBG é considerado uma área de baixa vulnerabilidade. 
No entanto, a depender do cenário e da taxa de elevação, essa região pode enfrentar 
problemas, em função da existência de barreiras à migração do manguezal, como é o 
caso da Avenida das Américas (em processo de duplicação), que pode limitar a 
migração do sistema em direção ao continente (SOARES et al., 2011). Nesse sentido, o 
avanço da ocupação na região deve restringir as áreas possíveis de serem colonizadas 
em direção ao continente, o que deve ser observado para assegurar a viabilidade desse 
manguezal a longo prazo e diante de um cenário de incerteza frente às mudanças 
climáticas. 
 

5.2. Flora da RBG e entorno  

Foram registradas 51 espécies botânicas na RBG. A família botânica mais 
representativa foi Bromeliaceae (S = 12,23%), seguida de Euphorbiaceae (S = 6, 
11,7%). Do total de espécies registradas para a RBG, 08 são endêmicas para a Mata 
Atlântica, dentre elas o antúrio Anthurium luschnathianum e as bromélias Quesnelia 
quesneliana e Vriesea neoglutinosa, além da orquídea Cattleya forbesii e da Miconia 
staminea (Melastomataceae).  
 
Já em termos de grau de ameaça, segundo a Lista Oficial de Espécies Ameaçadas da 
Flora Brasileira (MMA, 2008), apenas uma espécie é considerada ameaçada e extinção: 
o antúrio Anthurium luschnathianum (Araceae). Outras duas espécies (2,2%) 
encontram-se listadas pelo MMA (2008) como sem dados suficientes (Neoregelia 
cruenta e Dorstenia arifolia), o que indica que são necessários estudos populacionais 
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dessas espécies para se compreender melhor o verdadeiro estado de conservação das 
mesmas. 
 
Além das espécies da flora do Brasil listadas para a RBG, também foram registradas 
seis espécies vegetais exóticas na reserva, pertencentes tanto a outros biomas 
brasileiros, quanto a outros países. Estas espécies modificam a dinâmica de nutrientes 
e água, levando populações nativas à extinção local, causando a homogeneização da 
comunidade biológica. Dentre essas espécies, destaca-se Dracena fragrans. 
 
Vetores de pressão sobre a flora e a vegetação 
 
Um dos principais vetores de pressão sobre os componentes de flora e vegetação da 
RBG são o aterramento das áreas adjacentes e as construções irregulares presentes no 
interior da RBG e no seu entorno. A urbanização e a ocupação das áreas limítrofes à 
unidade, que está inserida num contexto urbano e numa região considerada como a 
próxima fronteira de expansão do município, favorece a impermeabilização do solo e a 
alteração da drenagem das águas fluviais e pluviais, o que interfere diretamente no 
aporte de água doce para o manguezal, acarretando no seu desaparecimento gradativo 
(LARDOSA, 2011). 
 
A presença constante de incêndios no entorno da RBG também representa um 
importante vetor de pressão sobre a vegetação, pois o fogo modifica de forma rápida e 
intensa as condições do solo, levando a uma perda acelerada da cobertura vegetal. As 
regiões de maior incidência de incêndio na RBG estão nos limites da UC, 
principalmente na Avenida das Américas, e a esses incêndios têm sido atribuídas 
causas diversas, mas em geral associadas às ações humanas (forma acidental, balões, 
manifestações religiosas, controle e renovação de pastagem, etc.), e precisam ser alvo 
de ações de prevenção e combate, uma vez que o fogo causa um impacto de grau 
elevado na vegetação da unidade. 
 
A presença de espécies exóticas também deve ser observada. Elas ocorrem de forma 
dispersa, em diferentes áreas da unidade, sobretudo nos limites da UC, nas áreas que 
sofrem ação mais direta da população humana ou em áreas que sofreram alterações 
em um momento pretérito. Na RBG foram registradas seis espécies exóticas, e uma 
delas com comportamento invasor, no entanto, não foi possível definir em que áreas 
elas ocorrem com maior ou menor grau de invasão.  
 

5.3. Fauna 

5.3.1. Invertebrados 

A riqueza de invertebrados conhecida para a região da RBG é de 32 espécies, 
pertencentes a 26 famílias e 14 ordens. Merece destaque a ocorrência de Parides 
ascanius, uma espécie de borboleta que ocorre nas restingas e manguezais do Rio de 
Janeiro (OTERO e BROWN, 1986). Foi o primeiro inseto a ser oficialmente considerado 
ameaçado de extinção no Brasil, em 1973 (OTERO e BROWN, 1986), e a receber o 
status de “vulnerável” pela União Internacional para a Conservação da Natureza 
(IUCN). A grande causa do declínio de sua população é a destruição de seu habitat e 
sua suscetibilidade à competição com outras espécies de papilionídeos (GIMENEZ-
DIXON, 1996). 
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As três espécies de caranguejo  que ocorrem na RBG também merecem destaque. O 
marinheiro (Aratus pisonii) é um caranguejo de hábito arborícola e ampla distribuição 
(OSHIRO et al., 1998; NICOLAU e OSHIRO, 2002). Essa espécie é importante na 
composição da comunidade do mangue vermelho, atuando como consumidor primário 
na cadeia alimentar e predador de pequenos artrópodes (NICOLAU e OSHIRO, 2002). 
Já o caranguejo-uçá (Ucides cordatus) e o guaiamum (Cardisoma guanhumi) são 
espécies amplamente distribuídas na costa do Atlântico Ocidental (MELO, 1996; SILVA 
e OSHIRO, 2002) e são de grande importância econômica para a região. Ambas 
constam da lista nacional das espécies de invertebrados aquáticos sobre-explotadas8 
ou ameaçadas de sobre-explotação9, publicada com a Instrução Normativa nº 5, de 21 
de maio de 2004 (MMA, 2004). 
 
Além dessas, outras espécies, como a ostra-do-mangue (Crassostrea rhizophorae), as 
ostras (C. brasiliana e Ostrea equestris), a samanguaiá (Anomalocardia brasiliana), o 
mexilhão unha-de-velha (Tagelus plebeius) e as espécies de camarão-rosa 
(Farfantepenaeus brasiliensis e F. paulensis) e o camarão verdadeiro (Penaeus 
schimitti), também são bastante visadas comercialmente. As três espécies de camarão 
são consideradas sobre-explotadas ou ameçadas de sobre-explotação (MMA, 2004). 
 

5.3.2. Vertebrados 

Quanto à fauna de vertebrados da RBG, a compilação dos dados de literatura e das 
informações colhidas em campo dão conta da existência de 121 espécies de peixes, 
quatro de répteis, 168 de aves e 10 de mamíferos, totalizando 303 espécies de 
vertebrados na região da Reserva Biológica Estadual de Guaratiba. 
 
Ictiofauna 
 
As 121 espécies de peixes registradas para a RBG foram levantadas a partir de dados 
para a baía de Sepetiba (ARAUJO et al., 1998) e para a planície costeira de Guaratiba 
(CHAVES et al., 2010). Elas pertencem a 48 famílias, 18 ordens e duas classes. Todas 
essas espécies passam pelo menos algum momento do seu ciclo de vida (seja para 
alimentação, descanso, reprodução ou desova) nos manguezais e estuários da reserva, 
que são consideradas áreas vitais para a criação e berçário nas fases iniciais do 
desenvolvimento.  
 
A espécie Notholebias minimus é endêmica das Baixadas de Sepetiba e de 
Jacarepaguá (COSTA, 2002 apud GOMES, 2006) e restrita às áreas palustres de Barra 
de Guaratiba. Essa espécie está na lista de espécies ameaçadas do município e na lista 
nacional (SMAC, 2000; IBAMA, 2004), e foi classificada como vulnerável pela IUCN. A 
espécie Kryptolebias brasiliensis é considerada criticamente em perigo no município do 
Rio de Janeiro, enquanto que K. ocellatus é considerada em perigo (SMAC, 2000). 
Outras cinco espécies constam da lista nacional de espécies de peixes sobre-
explotadas ou ameaçadas de sobre-explotação (MMA, 2004). São elas: a sardinha 
(Sardinella brasiliensis, também considerada vulnerável na lista municipal), a pescada-
olhuda (Cynoscion guatucupa), a pescadinha-real (Macrodon ancylodon), a corvina 
(Micropogonias furnieri) e a tainha (Mugil liza). Apenas uma espécie é considerada 
exótica, Poecilia reticulata. 

                                                
8 Aquelas cuja condição de captura de uma ou todas as classes de idade em uma população são tão elevadas que reduz 
a biomassa, o potencial de desova e as capturas no futuro, a níveis inferiores aos de segurança. 
9 Aquelas cujo nível de explotação encontra-se próximo ao de sobre-explotação. 
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Herpetofauna 
 
Foram mapeadas quatro espécies de répteis na reserva (pertencentes a quatro famílias 
e três ordens): jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), lagartixa-de-parede 
(Hemidactylus mabouia – espécie exótica), o calango (Tropidurus torquatus) e a jibóia 
(Boa constrictor). Considerando que há apenas um estudo sobre herpetofauna na RBG 
que ainda está em curso e cujos dados não estão disponíveis, os dados reunidos para o 
plano de manejo referem-se unicamente às espécies observadas durante as incursões 
a campo e às entrevistas realizadas com moradores e funcionários da reserva. Com 
isso, não é possível identificar se a representatividade desse grupo em relação à 
herpetofauna da região como um todo é alta ou baixa. 
 
Dentre as espécies mapeadas, apenas o jacaré-do-papo-amarelo (C. latirostris) consta 
na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção, na categoria de “em perigo” 
(IBAMA, 2004), e é considerado “em perigo" na lista municipal (SMAC, 2000).  
 
Avifauna 
 
As 168 espécies de aves registradas pertencem a 19 ordens e 50 famílias. Esse 
número pode ser considerado alto se comparado a outras áreas de manguezal do 
Brasil. Um estudo realizado por Almeida e Barbieri (2008) em uma área de manguezal 
em Sergipe, por exemplo, registrou 49 espécies de aves durante um ano de 
amostragem. Por outro lado, um estudo conduzido por Olmos e Silva e Silva (2003) nos 
manguezais da área ao redor do canal de Piaçaguera e habitats associados, como ilhas 
de restinga e brejos de água doce, em São Paulo, indicou a presença de 210 espécies 
de aves, entre residentes e migratórias. Desse modo, é possível que o número de 
espécies de aves da RBG aumente à medida que novos estudos sejam realizados. 
 
Dentre as espécies registradas algumas merecem destaque, como é o caso da garça-
azul (Egretta caerulea) (Figura 12  D) e do savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea), 
espécies de distribuição altamente associada a manguezais. Para E. caerulea, por 
exemplo, os manguezais representam os únicos locais conhecidos de reprodução 
dessa espécie no país (OLMOS e SILVA e SILVA, 2002). A garça-azul foi encontrada 
em grandes grupos ao longo das margens dos rios da RBG e o savacu-de-coroa, em 
diversos pontos da unidade. Há que se destacar ainda a presença do tiê-sangue 
(Ramphocellus bresillius) (Figura 12  A), espécie endêmica da Mata Atlântica, também 
considerada uma espécie de xerimbabo10. 
 
Nas áreas de apicum, é possível observar grandes bandos de ardeídeos (garças e 
socós) pousados. Essas áreas também são sítios de alimentação para aves de rapina, 
como o carrapateiro (Milvago chimachima) e o gavião-carijó (Rupornis magnirostris), 
ambos predadores de caranguejos. Na família Rallidae, há registro da presença da 
saracura-três-potes (Aramides cajanea), que se alimenta de plantas aquáticas, de ovos, 
aves, répteis, vermes, moluscos e artrópodos, além da saracura-do-mangue (Aramides 
mangle) e a saracura-do-mato (A. saracura). 
 

                                                
10 Espécies de xerimbabo são espécies utilizadas como animais de estimação. 
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Figura 12.  A. Tiê-sangue (Ramphocelus bresilius). B. Lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta). 
C. Bacurau (Hydropsalis albicollis). D. Garça-azul (Egretta caerulea) 
Fotos: Rafaela Antonini. 
 
Dentre as espécies registradas, 16 são classificadas como migratórias, a maioria 
batuíras e maçaricos. Um número elevado e que confirma a importância dos 
manguezais da RBG como ponto de descanso e alimentação para essas espécies, 
reforçando que a conservação deste ecossistema tem uma importância global, uma vez 
que a redução das áreas de manguezal podem impactar espécies de aves de outros 
países, com provável declínio das populações. Todas as espécies migratórias 
registradas para a baía de Sepetiba são migrantes neárticas e, com isso, aportam na 
reserva entre os meses de novembro a março. 
 
Mastofauna 
 
As 10 espécies de mamíferos registradas na RBG pertencem a três ordens e cinco 
famílias. Dessas, duas espécies foram registradas durante levantamento primário: a 
capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) e o mão-pelada (Procyon cancrivorous). Os 
registros de lontra (Lutra longicaudis), e irara (Eira barbara) foram obtidos com base em 
entrevistas com o gestor da UC. Cabe destaque o fato de que a lontra figura na lista de 
espécies ameaçadas do município do Rio de Janeiro (SMAC, 2000). 
 
Um registro interessante foi a presença de seis espécies de cetáceos na região de 
Barra de Guaratiba: Balaenoptera edeni, baleia-minke-anã (Balaenoptera acutorostrata), 
baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae), boto-cinza (Sotalia guianensis), golfinho 
(Stenella sp.) e orca (Orcinus orca) (TADRIN et al., 2007).  Dentre elas, a baleia-jubarte 
e o boto-cinza constam da lista estadual de espécies ameaçadas de extinção. Para 
muitas dessas espécies foi possível notar um padrão de sazonalidade na utilização da 
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região, uma vez que elas foram registradas na mesma época, em anos diferentes 
(TARDIN et al., 2007). Possivelmente essas espécies utilizam a região para 
alimentação, uma vez que, segundo os autores, elas foram avistadas em 
comportamento de pesca.  
 

5.4. Espécies que despertam preocupações conservaci onistas 

As espécies que ocorrem na RBG e que devem ser alvo de atenção estão destacadas 
na Tabela 2 . 
 
Tabela 2. Espécies que despertam preocupações conservacionistas pelo seu status de ameaça 
ou pela característica de ser exótica/invasora. 
ESPÉCIE OBSERVAÇÃO  
INVERTEBRADOS   
Caranguejo-uçá 
(Ucides Cordatus) 

Esta espécie é uma das mais coletadas e comercializadas por 
pescadores artesanais na região da RBG. Ela consta da lista nacional de 
espécies de invertebrados aquáticos e peixes sobre-explotados ou 
ameaçadas de sobre-explotação. 

Guaiamum 
(Cardisoma 
guanhumi) 

Assim como o caranguejo-uçá, o guaiamum também é bastante coletado 
e comercializado por pescadores. Também consta da lista nacional de 
espécies de invertebrados aquáticos e peixes sobre-explotados ou 
ameaçadas de sobre-explotação. 

RÉPTEIS 
Jacaré-do-papo-
amarelo (Caiman 
latirostris) 

Essa espécie consta da lista brasileira de espécies ameaçadas de 
extinção, na categoria “em perigo”. 

Lagartixa-de-parede 
(Hemidactylus 
mabouia) 

Considerada exótica, essa espécie foi introduzida no Novo Mundo e 
facilmente se adaptou às condições encontradas, estando restrita, no 
entanto, a ambientes antrópicos e urbanizados (VANZOLLINNI et al., 
1980; ANJOS et al., 2008; ROCHA e BERGALLO, 2011), não 
caracterizando uma ameaça às espécies nativas. 

MAMÍFEROS 
Capivara 
(Hydrochaeris 
hydrochaeris) 

Classificada como cinegética por ser muito visada para caça. Apesar da 
ampla distribuição em território nacional, as populações de capivaras 
vêm decrescendo em número em algumas regiões devido à caça 
indiscriminada (HERRERA e MOREIRA, 1996, MOREIRA e 
MACDONALD, 1997). 

Lontra (Lutra 
longicaudis) 

Espécie de mustelídio aquático, encontrada em rios e córregos, embora 
possa utilizar ambientes marinhos e de água salobra. É considerada 
ameaçada de extinção no município (SMAC, 2000). 

Boto-cinza  
(Sotalia guianensis) 

As populações de botos vêm sofrendo muito com a alteração do seu 
habitat, causada por aterros, poluição industrial e doméstica e o intenso 
movimento de barcos de pesca, balsas e navios (FLACH et al., 2008). A 
espécie consta na lista estadual de espécies ameaçadas de extinção, 
embora nesse registro conste o nome antigo da espécie, Sotalia 
fluvitallis. 

AVES 
Pardal  
(Passer domesticus) 

Foi introduzido no país por volta de 1900, tendo se adaptado 
rapidamente a ambientes antropizados (SICK, 1997). Atualmente é 
bastante comum e abundante em todo o território brasileiro, no entanto 
restringe-se às áreas urbanas, não ocorrendo no interior dos 
remanescentes florestais. 

Lavadeira-
mascarada (Fluvicola 

É uma espécie típica do Nordeste, que foi registrada pela primeira vez 
no Rio de Janeiro na década de 1950 (SICK, 1997) (Figura 12  B). A 
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nengeta) Mata Atlântica, que originalmente representava uma barreira natural 
para a espécie, foi perdendo espaço para pastagens e culturas 
semelhantes ao seu habitat de origem, possibilitando, assim, sua 
expansão. Outras explicações para a ampliação da sua área envolvem o 
aumento no número de rios represados no Sudeste e as mudanças 
climáticas. 

Pato-de-crista 
(Sarkidiornis 
sylvicola) 

Espécie cinegética, é considerada criticamente em perigo na lista 
municipal de espécies ameaçadas de extinção (SMAC, 2000).  

Pé-vermelho 
(Amazonetta 
brasiliensis) 

É considerada vulnerável na lista municipal de espécies ameaçadas de 
extinção (SMAC, 2000). 

Paturi-preta (Netta 
erythrophtalma) 

É considerada vulnerável na lista municipal de espécies ameaçadas de 
extinção (SMAC, 2000). 

Biguatinga (Anhinga 
anhinga) 

É considerada em perigo na lista municipal de espécies ameaçadas de 
extinção (SMAC, 2000). 

Colhereiro (Platalea 
ajaja) 

É considerada em perigo na lista municipal de espécies ameaçadas de 
extinção (SMAC, 2000). 

Saracura do mangue 
(Aramides mangle) 

Espécie cinegética, é considerada vulnerável na lista municipal de 
espécies ameaçadas de extinção (SMAC, 2000). 

Tico-tico (Zonotrichia 
capensis) 

É considerada vulnerável na lista municipal de espécies ameaçadas de 
extinção (SMAC, 2000). 

Caboclinho 
(Sorophila bouvreuil) 

É considerada em perigo na lista municipal de espécies ameaçadas de 
extinção (SMAC, 2000). 

Saracura-carijó 
(Pardirallus 
maculatus) 

É considerada em perigo na lista municipal de espécies ameaçadas de 
extinção (SMAC, 2000). 

Pombão 
(Patagioenas 
picazuro) 

Espécie exótica que vem estendendo seus domínios acompanhando os 
desmatamentos, ocupando áreas urbanas e antropizadas (SICK, 1997). 

PEIXES 
Notholebias minimus Espécie endêmica do Rio de Janeiro, considerada criticamente em 

perigo de extinção (SMAC, 2000; IBAMA, 2004) e classificada como 
“vulnerável” pela IUCN. 

Kryptolebias 
brasiliensis 

É considerada criticamente em perigo de extinção no município do Rio 
de Janeiro (SMAC, 2000). 

Kryptolebias 
ocellatus 

É considerada em perigo de extinção no município do Rio de Janeiro 
(SMAC, 2000). 

Poecilia reticulata Único registro de espécie exótica de peixe para a RBG. 
Sardinha (Sardinella 
brasiliensis) 

Consta da lista nacional de espécies de peixes sobre-explotadas ou 
ameaçadas de sobre-explotação e é considerada vulnerável na lista 
municipal de espécies ameaçadas (SMAC, 2000). 

Pescada-olhuda 
(Cynoscion 
guatucupa) 

Consta da lista nacional de espécies de peixes sobre-explotadas ou 
ameaçadas de sobre-explotação (MMA, 2004). 

Pescadinha-real 
(Macrodon 
ancylodon) 

Consta da lista nacional de espécies de peixes sobre-explotadas ou 
ameaçadas de sobre-explotação. 

Corvina 
(Micropogonias 
furnieri) 

Consta da lista nacional de espécies de peixes sobre-explotadas ou 
ameaçadas de sobre-explotação. 

Tainha (Mugil liza) Consta da lista nacional de espécies de peixes sobre-explotadas ou 
ameaçadas de sobre-explotação. 
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As espécies de ave das famílias Anatidae, Rallidae e Columbidae são constantemente 
alvo de caça predatória, para lazer ou para alimentação, sendo classificadas como 
espécies cinegéticas. Na região de estudo foram registradas dez espécies de aves 
cinegéticas, quatro delas já regionalmente ameaçadas. Além das espécies que já foram 
mencionadas na Tabela 2 , incluem a lista de espécies cinegéticas: o irerê 
(Dendrocygna viduata), a marreca-de-bico-roxo (Nomonyx dominica), o pé-vermelho 
(Amazonetta brasiliensis), a saracura matraca (Rallus longirostris), a saracura três-potes 
(Aramides cajanea) e a saracura-do-mato (A. saracura). 
 
Em relação às espécies utilizadas como xerimbabo destacaram-se, principalmente, 
espécies da família Psittacidae, devido ao colorido de suas plumagens, além dos 
Turdidae, Thraupidae, Emberizidae e Icteridae, devido ao canto melodioso. Essas 
espécies merecem atenção uma vez que, potencialmente, podem ser alvo de captura e 
comercialização ilegal.  
 
6. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES HISTÓRICOS 

 
6.1. Patrimônio histórico-cultural – entorno 

O patrimônio histórico-cultural existente no entorno da RBG é constituído por festas 
religiosas, gastronomia especializada em frutos do mar, arquitetura e coleções 
artísticas, além das praias e relevos de importância ecológica e paisagística. Dentre 
esse rico acervo, é possível listar os patrimônios tombados sob a esfera estadual e 
federal, conforme Tabela 3 . 
 
Tabela 3. Patrimônios tombados no entorno da RBG. 

PATRIMÔNIO LOCALIZAÇÃO ANO/ 
INSTITUTO 

Monumento natural da praia de 
Grumari 

Grumari/Guaratiba 1985/Inepac 

Extensão do tombamento da 
praia de Grumari 

Grumari/Guaratiba 1987/Inepac 

Sítio Santo Antônio da Bica Estrada Roberto Burle Marx, Guaratiba 1988/Inepac 
2003/Iphan 

Igreja da Pedra de Guaratiba  Rua Barros de Alarcão nº 1305, Pedra 
de Guaratiba 

1938/Iphan 

Igreja Matriz de Guaratiba Estrada da Matriz nº 6.496, Ilha de 
Guaratiba 

1938/Iphan 

Fontes: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan); Instituto Estadual de 
Patrimônio Cultural (Inepac). 
 

6.2. Patrimônio histórico-cultural no interior da R BG 

6.2.1. Sambaquis 

A denominação de Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba, que a RBG recebeu 
à época da sua criação refere-se à existência de sítios arqueológicos, mais 
especificamente os sambaquis, existentes na unidade e em áreas limítrofes. A palavra 
sambaqui é tradicionalmente utilizada para designar “montes artificiais de conchas”, e 
referem-se, portanto, aos vestígios de grupos humanos pré-históricos de tradição tupi-
guarani, que habitavam a área em regime de seminomadismo. Sob o ponto de vista 
morfológico e cultural, pode ser entendido como: 
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Local de acampamento temporário de comunidades caçadoras, 
pescadoras e coletadoras, geralmente litorâneas, de forma e dimensão 
variável, contendo, de acordo com o grau de adaptação ou 
especialização, quantidades variáveis da fauna de invertebrados e 
vertebrados, além de vestígios vegetais, e as mais numerosas 
evidências da atuação humana: artefatos de pedra, osso e concha, 
cerâmica, sepultamentos, resíduos de carvão, cinzas de fogueiras, 
matéria corante, entre outros (KNEIP, 1985, p.79). 

 
Dos 34 sambaquis identificados na planície costeira de Guaratiba, 18 encontram-se no 
território da RBG (KNEIP,1985; CARVALHO e MENESES, 1995). A Figura 13  mostra a 
localização dos sambaquis na RBG. Destes um foi classificado como destruído, sete 
foram classificados como de ruim a péssimo, e dez foram classificados como de regular 
a ótimo (CARVALHO e MENESES, 1995). 

 
Figura 13. Localização e estado de conservação dos sambaquis estudados por Carvalho e 
Menezes (1995). 
Fontes: adaptado a partir dos dados de Carvalho e Menezes (1995); Kneip (1985); Salles Cunha 
(1963). 
 
Alguns sambaquis foram alvos de escavações e estudos, dentre eles destaca-se o Zé 
Espinho. Segundo Kneip (1985), as pesquisas nesse sambaqui fizeram parte do 
“Projeto Guaratiba – Estudo da Pré História e do Paleoambiente”, que teve como 
objetivo principal o estudo da forma de adaptação ou especialização de culturas 
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caçadoras, pescadoras e coletoras pré-históricas litorâneas, correlacionando-as com a 
evolução do ambiente. Para a autora, a Planície de Maré de Guaratiba é riquíssima em 
sítios arqueológicos, cuja paisagem dominante hoje, o manguezal, acompanhou por 
quase 1.000 anos as variações culturais e ambientais verificadas na área do sambaqui 
Zé Espinho, cronologicamente situado entre 2260 ± 160 B.P. (Bah – 1347) e 1180 ± 
170 B. P. (Bah – 1341)11 (KNEIP, 1985). 
 

6.3. Ocorrência de fogo e fenômenos naturais excepc ionais 

O Estado do Rio de Janeiro conta com um Plano de Prevenção e Controle de Incêndios 
Florestais, que tem o objetivo de estabelecer um sistema eficaz de controle, onde 
estejam coordenados desde o cálculo da previsão de risco até as ações de combate 
propriamente , a fim de reduzir as perdas de remanescentes de Mata Atlântica e 
ecossistemas associados. O Centro Integrado de Gerenciamento de Incêndios 
Florestais, composto pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 
(CBMERJ) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), é o responsável pela 
coordenação das ações de caráter emergencial para enfrentamento de situações de 
crise, bem como para as ações preventivas de curto, médio e longo prazos. 
 
Em 2010, a RBG passou a contar com 07 guarda-parques do Serviço de Guarda-
Parques, que têm como principais atividades o combate e a prevenção de incêndios 
florestais, que são realizadas por meio de emissão de notificações preventivas e 
orientação  da comunidade de entorno. 
 
As áreas consideradas como de maior risco de incêndio, segundo o SEGPAR/RBG, 
estão fora da UC, sendo principalmente as localizadas no entorno das seguintes vias: 
Avenida das Américas, Estrada da Matriz e Estrada das Tachas. O risco de incêndio em 
algumas áreas é agravado ainda mais pelo fato de não existirem aceiros implantados na 
UC. Por serem áreas mais susceptíveis, a emissão das notificações preventivas de 
incêndio tem se concentrado nesses locais, como pode ser visto na Figura 14 , que 
apresenta também os locais de ocorrência de incêndio na RBG e entorno.  
 
Conforme apresentado na Tabela 4 , verifica-se que o número de incêndios até o ano de 
2007 foi relativamente pequeno, não ultrapassando três ocorrências anuais. Os anos de 
2008 e 2009 não apresentaram registro de ocorrências (o que não significa que não 
tenham ocorrido incêndios no entorno da unidade).  
 
Tabela 4. Número de ocorrências de incêndio e de notificações preventivas de incêndio emitidas 
entre os anos de 2004 e agosto de 2011, incluindo as áreas queimadas em cada ano. 

ANOS NÚMERO DE 
OCORRÊNCIAS 

NÚMERO DE 
NOTIFICAÇÕES 

ÁREA QUEIMADA 
(HA) 

2004 - 22 - 
2005 3 19 2,4 
2006 1 27 15,41 
2007 2 40 1,67 
2008 - 52 - 
2009 - 63 - 
2010 7 27 39,17 
Agosto/2011 4 12 8,95 
TOTAL 17 262 64,6 

                                                
11 Datações efetuadas pelo Laboratório de Física Nuclear Aplicada do Instituto de Geociências e Instituto de Física da 
Universidade Federal da Bahia (KNEIP, 1985). 
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Fonte: Relatórios de ocorrência de incêndio – RBG, SEGPAR/DIBAP/INEA 2011. 
 
Já os anos de 2010 e 2011 (até agosto) apresentaram um número maior de ocorrências 
de incêndio, o que pode ser reflexo, além das questões climáticas, da implantação do 
destacamento do SEGPAR/RBG e, consequentemente, do aumento da fiscalização, 
combate a incêndios e registros das ocorrências em relatórios.  
 

 
Figura 14. Mapa com os registros de ocorrências e notificações preventivas realizadas pela 
equipe da RBG desde 2008.  
Fonte: SEGPAR/DIBAP/INEA. 
 
As principais causas dos incêndios, segundo os guarda-parques, são a realização de 
manifestações religiosas na beira da estrada; ponta de cigarro proveniente, 
principalmente, de carros que passam pelas estradas próximas; queima de lixo ou 
folhas no quintal e; queda de balão. Os meses com maior incidência de incêndios 
correspondem ao período de estiagem, entre julho e setembro. 
 
7. ATIVIDADES APROPRIADAS IDENTIFICADAS NA UC E ENT ORNO 

 
7.1. Fiscalização 

As atividades de fiscalização no interior e entorno imediato da RBG têm sido realizadas 
pelo INEA que, historicamente, vem contando com o apoio do CTEx para essa função.  
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Os autos de constatação de infração ambiental atualmente são emitidos apenas pelo 
chefe e subchefe da UC. Desse modo, quando há a necessidade de algum apoio para a 
fiscalização durante o patrulhamento da UC, eles são chamados pelos guarda-parques, 
para que possam tomar as medidas cabíveis. 
 
Os instrumentos administrativos utilizados pela equipe da RBG atualmente estão 
apresentados na Tabela 5 , assim como a quantidade de vezes que foram emitidos no 
período de 2007 a 2010. 
 
Tabela 5. Instrumentos administrativos utilizados pela RBG e número de emissões entre os anos 
de 2007 e 2010. 
INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO EMISSÕES ENTRE 2007 E 2010 
Auto de Constatação 49 
Intimação 40 
Notificações 182 
Termo de Apreensão 34 
Termo de Soltura 9 
Termo de Doação 1 
Termo de Depósito 10 
Fontes: Relatório de atividades, RBG, 2010; SEGPAR, 2011. 
 
O cercamento dos limites da reserva foi concluído em 2011. Foram instalados 18,36 km 
de cerca nos limites da RBG, nos limites norte e leste do setor 1 da RBG, além de parte 
dos setores 3 e 4, que são as áreas que possuem proximidade com estradas e 
moradores, como se vê na Figura 15 . 

 
Figura 15. Áreas da RBG que foram cercadas, nos limites norte e leste da unidade 
Fonte: Termo de referência INEA de 2010, projeto para o cercamento e sinalização da RBG. 
 
O patrulhamento e fiscalização são realizados diariamente, predominantemente por 
meio terrestre, e concentram-se nas estradas e locais onde existe concentração de 
moradores no entorno da UC. O patrulhamento fluvial é esporádico, realizado com o 
apoio do CTEx, que pilota os barcos, e varia em função da disponibilidade de 
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combustível e das condições de maré, mas devem ser intensificados em função da 
pesca e da circulação constante de embarcações nos canais e rios da UC. 
 
A unidade não dispõe de postos avançados de fiscalização e os recursos necessários 
para as ações de fiscalização concentram-se na sede da UC. A RBG compõe o 
Mosaico Carioca e, embora ainda não tenha ocorrido nenhuma ação de fiscalização em 
conjunto, a equipe da reserva já apoiou a realização de ações de fiscalização no Parque 
Natural Municipal do Grajaú e no Parque Natural Municipal da Prainha, reforçando que 
ações conjuntas com as UCs do Mosaico devem compor as estratégias de 
fortalecimento da fiscalização na RBG e entorno. 
 

7.2. Pesquisa científica 

A primeira regulamentação referente à realização de pesquisa científica nas UCs 
estaduais do Rio de Janeiro foi a Portaria IEF/RJ/PR 154, de 2004, que visou 
estabelecer critérios para a realização de pesquisa em UC, visto que elas vinham 
acontecendo sem o devido acompanhamento e controle. Posteriormente, essa norma 
foi revogada e substituída pela Portaria IEF/RJ/PR 227, de 2007, com o objetivo de 
facilitar e agilizar alguns procedimentos de autorização de pesquisa.  
 
Essa nova norma define que, para a realização de pesquisas científicas, o interessado 
precisa requerer autorização específica junto ao INEA. Uma vez protocoladas, as 
solicitações de pesquisas são analisadas tanto pelo Serviço de Planejamento e 
Pesquisa (SEPES) quanto pela equipe da unidade.  
 
Dentre alguns desafios que precisam ser superados para ampliar a pesquisa na RBG 
estão: a falta de comunicação por parte de alguns pesquisadores, que iniciam ações de 
pesquisas nas UCs sem cumprir os procedimentos estabelecidos pela norma; e a falta 
de encaminhamento dos resultados das pesquisas após a conclusão dos estudos, o 
que é considerado um aspecto negativo, pois restringe as chances de que as 
informações geradas possam ser incorporadas à gestão da UC. Outro desafio, diz 
respeito à ausência de infraestrutura para pesquisa, como laboratório para triagem e 
alojamento para pesquisadores. Isso já levou à desistência de projetos que, mesmo 
aprovados, não puderam ser desenvolvidos na unidade. A melhoria da infraestrutura 
está prevista no projeto de reforma e ampliação da sede da unidade.  
 
O campo de ação da pesquisa foi bastante debatido na Oficina de Diagnóstico 
Participativo. Os participantes destacaram a importância de se monitorar os parâmetros 
de qualidade ambiental e os níveis de captura dos recursos nos manguezais da RBG e 
entorno, inclusive com a definição de áreas de pousio para o uso sustentável dos 
recursos, visto que as famílias que dependem da pesca e da coleta dentro da reserva 
têm utilizado praticamente a área total da unidade, e já se observa a redução dos 
estoques das espécies exploradas na região. Esse tema está, sem dúvida, entre os 
prioritários para a pesquisa e o monitoramento na RBG. A UC também carece de 
pesquisas na área de arqueologia. Apesar da existência dos 18 sambaquis no seu 
território, as últimas pesquisas com esses sítios na reserva aconteceram no ano de 
1995.  
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Desde 2007 até agosto de 2011 houve 15 solicitações de autorização de pesquisa 
científica na RBG, sendo que destas, quatro já foram encerradas e onze encontram-se 
em andamento (INEA, 2011)12. 
 

7.3. Uso público e educação ambiental 

A educação ambiental é um dos compromissos sociais das unidades de conservação 
de todas as categorias de manejo (VASCONCELLOS, 2006), e pode contribuir para 
sensibilizar as comunidades quanto à importância dessas áreas para assegurar a 
conservação da biodiversidade e os benefícios dela advindos. 
 
Os programas de educação e interpretação ambiental devem funcionar como elos entre 
as áreas protegidas e a sociedade, produzindo resultados importantes e necessários 
tanto para a conservação da área, quanto para o desenvolvimento das pessoas. Esses 
programas podem minimizar conflitos de interesse ao obter a adesão das comunidades 
aos esforços de conservação de determinadas áreas (VASCONCELLOS, 2006). 
 
A atividade de uso público que vem sendo desenvolvida na RBG é a visitação escolar. 
A UC tem recebido a visita de alunos do ensino médio, de escolas públicas e 
particulares, e, em menor escala, de alunos universitários. Para o desenvolvimento 
dessas atividades, as instituições interessadas necessitam agendar previamente a visita 
à reserva por meio de um ofício.  
 
A RBG não dispõe de materiais informativos e de divulgação, nem de infraestrutura 
destinada ao atendimento dos visitantes. Atualmente apenas dois sítios são utilizados 
pelas escolas que visitam a RBG: um na região de Araçatiba e o outro no interior do 
CTEx, como se vê na Figura 16 , porém a RBG tem priorizado o uso da região de 
Araçatiba. 
 
As visitas são sempre acompanhadas pelos funcionários da RBG (gestor da unidade ou 
guarda-parques) e caracterizam-se, em geral, por estudos do meio/aulas práticas de 
conteúdos trabalhados em sala de aula, geralmente associados ao ecossistema 
manguezal, de modo que os próprios professores coordenam as atividades com os 
alunos. As visitas realizadas também não são avaliadas, o que impede a mensuração 
do efeito das intervenções na ampliação do conhecimento e sensibilização dos alunos. 
Ou seja, a RBG carece de um roteiro de visitação e um conjunto de atividades que 
possam ser implementadas, monitoradas e avaliadas periodicamente pela equipe da 
unidade.  
 
Entre os anos de 2007 e 2011, a RBG recebeu 1164 visitantes, sendo que em 2011, o 
número de alunos e professores que visitaram a RBG foi bastante expressivo e pode 
ser considerado atípico para a UC. Esta visitação expressiva se deu em função do 
interesse de uma empresa de turismo pedagógico, que tem mobilizado alunos para 
visitarem a RBG (Figura 17 ). 
 

                                                
12 http://www.inea.rj.gov.br/pesquisa/rb_guaratiba_pesq.asp 
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Figura 16. Localização dos pontos de visitação que têm sido usados na RBG 

 

 
 

Figura 17. Número de alunos que visitaram a RBG entre 2007 e 2011  

Fonte: Relatórios da RBG. 
 
A relação das instituições de ensino que realizaram visitas na unidade nesses mesmos 
anos é apresentada na Tabela 6 . 
 
É necessária a implantação de um programa de educação ambiental e patrimonial 
amplo e contínuo na RBG, orientado à comunidade escolar, bem como a públicos 
diversos, como os moradores do entorno, pescadores artesanais e coletores de 
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caranguejo, professores, funcionários da UC, dentre outros. Para grupos de terceira 
idade e pessoas portadoras de necessidades especiais, devem ser planejadas 
diferentes estratégias de sensibilização, interpretação e educação ambiental, além da 
instalação de infraestruturas que atendam a estes públicos. Além disso, esse programa 
deve vir acompanhado de uma definição dos pontos de visitação e roteiros de 
atividades a serem oferecidos para as escolas e outros públicos, avaliando todas as 
etapas do processo, para medir a efetividade das ações. É necessário, ainda, 
desenvolver um projeto de capacitação dos funcionários da UC que irão implementar o 
programa, bem como envolver e capacitar as comunidades do entorno da RBG para 
que estas possam atuar como monitores nas atividades de campo, aumentando a 
interação entre a comunidade e a RBG, contribuindo, assim, para o desenvolvimento 
local. 
 
Tabela 6. Relação das instituições de ensino que visitaram a UC entre os anos de 2007 e 2011. 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO TIPO LOCALIZAÇÃO 

Aldeia Montessori Particular Méier e Jacarepaguá 

Centro Educacional Rio Particular Taquara e Freguesia 

Colégio Anglo Americano Particular Barra da Tijuca 

Colégio da Companhia de Maria Particular Grajaú 

Colégio Santa Mônica Particular Taquara 

Escola Municipal Professor Castilho Pública Guaratiba 

Colégio Luso Carioca Particular Bonsucesso 

Escola Suíço-Brasileira Particular Barra da Tijuca 

Universidade Federal Fluminense – UFF Pública Niterói 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ Pública Seropédica 

Fonte: Relatórios da RBG. 
 
Quanto à infraestrutura, hoje ausente, será provida com a construção do centro de 
educação ambiental e de visitantes em Araçatiba, projeto já aprovado pela Câmara 
Técnica de Compensação Ambiental. 
 

7.4. Situação fundiária e histórico de redelimitaçõ es 

A RBG foi criada pelo Decreto Estadual 7.549, de 20 de novembro de 1974, com a 
denominação de Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba. No entanto, esse 
decreto não definia a área exata da UC, apontando como limites os terrenos da marinha 
entre a foz do rio Piracão até a Estrada de Guaratiba, delimitada a norte pela Estrada da 
Matriz - Estrada da Ilha. 
 
Em 31 de março de 1982, o Decreto Estadual nº 5.415 alterou o artigo primeiro do 
Decreto nº 7.549, reduzindo os limites da reserva, motivado pela necessidade de 
recepcionar a implantação do Centro Tecnológico do Exército - CTEX. O Decreto 
nº 32.365, promulgado no ano de 2002 alterou o decreto anterior, de 1982, 
acrescentando à RBG os manguezais e terrenos de marinha situados entre os rios 
Piraquê e Piracão. Dentre as áreas de ampliação propostas pelo decreto de 2002, 
foram excluídas as benfeitorias da Embrapa, da Fiperj e da Embratel, mas todo o 
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restante do terreno onde estão construídas essas benfeitorias pertencem à RBG. Esse 
decreto alterou a redação do artigo primeiro do Decreto no 5.415/1982, que passaria a 
descrever os limites da RBG com coordenadas geográficas. Esse decreto determinava 
ainda que a RBG seria administrada pela Fundação Instituto Estadual de Florestas – 
IEF/RJ. 
 
Em 2010, a RBG passou por um novo processo de delimitação, dessa vez por força da 
Lei nº 5.842, de 03 de dezembro de 2010. O artigo segundo dessa lei inclui, nos limites 
da UC, as áreas do manguezal denominado "Campo do Saco", bem como outros 
fragmentos de vegetação nativa adjacentes aos seus limites. Por outro lado, ficaram 
desafetadas da RBG as seguintes áreas: áreas com ocupação urbana consolidada na 
região de Araçatiba, Caminho do Abreu e ao longo da Estrada Roberto Burle Marx; 
além de áreas ocupadas pelo CTEx. Mais de 600 casas foram desafetadas do território 
da RBG com a assinatura desse decreto, segundo o qual, a exclusão dessas áreas teria 
por objetivo aperfeiçoar a gestão ambiental da UC, concentrando esforços 
administrativos em áreas não antropizadas, conforme os objetivos da categoria de 
unidade de conservação de proteção integral denominada reserva biológica. 
 
Os novos limites da RBG perfazem uma área total de 3.360,18 ha, divididos em quatro 
setores distintos. Com essa alteração a situação fundiária da RBG torna-se quase que 
inteiramente regularizada, restando apenas à regularização da situação de 17 famílias 
que ainda residem no interior da UC. O processo que prevê a remoção e o 
reassentamento dessas famílias está em curso, a cargo da Superintendência de 
Patrimônio da União. As famílias devem ser reassentadas na região de Barra de 
Guaratiba.  
 
Além da redelimitação, o Decreto nº 5.842/2010 também recategorizou a RBG seguindo 
as categorias de unidade de conservação apresentadas pelo SNUC (Lei 9.985/2000), 
passando de Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba para Reserva Biológica 
Estadual de Guaratiba. 
 

7.5. Uso e ocupação do solo 

As grandes mudanças na paisagem da região onde está a RBG começaram a ocorrer 
após o estabelecimento do domínio português, em meados do século XVI, com a 
criação da Sesmaria de Guaratiba. A ocupação inicial da região foi baseada em 
atividades agrícolas e produção agropecuária (MOTA, 2009), que predominaram na 
paisagem regional nos séculos seguintes. Até a década de 1950 essa região ainda era 
conhecida como zona rural do município do Rio de Janeiro e ainda hoje a região guarda 
traços de um contexto rural.  
 
A construção da Avenida Brasil, na década de 60, acelerou a ocupação baseada na 
função residencial suburbana, reforçada pela construção de conjuntos habitacionais 
populares na região. A partir da década de 1970, ocorrem mudanças nas políticas 
territoriais do município e a região de Guaratiba passa a compor a chamada zona oeste, 
que recebe as funções de zona residencial e industrial no município. Hoje, os bairros 
que compõem o entorno da RBG (que integram a Área de Planejamento 5 do município) 
são considerados como área de expansão urbana, e concentram núcleos habitacionais 
de média e baixa renda, núcleos industriais e atividade rural (IPP, 2003). 
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Na região de Guaratiba, a presença industrial é pequena. Existem duas indústrias 
próximas à unidade: a Michelin e a Tuppeware. Porém, na Baixada de Sepetiba existe 
uma forte presença industrial. Nessa região localizam-se alguns dos principais 
empreendimentos industriais do estado, a exemplo da Companhia Siderúrgica do 
Atlântico (ThyssenKrupp CSA), da Cosigua e do Porto de Sepetiba, além de centenas 
de outras indústrias cuja presença está associada à grande carga de metais pesados, 
como Arsênio (As), Cádmio (Cd) e Zinco (Zn), que são lançados na baía está 
associada, principalmente, às atividades industriais do setor metalúrgico presentes na 
região (RIBEIRO et al., 2007).  
 
A pesca também é uma atividade econômica importante para a região e ocorre ao longo 
de toda a baía de Sepetiba. Devido às características fisiográficas da baía, predomina a 
pesca artesanal, embora também se pratique pesca de arrasto (LARDOSA, 2011), outro 
vetor importante de impacto para a região. Essas duas modalidades de pesca, artesanal 
e arrasto, convergem nos rios e canais da RBG, onde também se pratica a coleta de 
recursos do manguezal, como caranguejos, ostras e etc., sobretudo na região de Barra 
de Guaratiba, representando um impacto adicional para os estoques pesqueiros, além 
de um conflito para a gestão da unidade. 
 
A região de Guaratiba constitui-se hoje numa importante reserva de terras a serem 
parceladas e ocupadas a médio e longo prazos, à medida que for enfraquecendo o 
interesse na manutenção da atividade agrícola existente, hoje ainda expressiva. A 
duplicação da Avenida das Américas e a abertura do Túnel da Grota Funda, como parte 
da implantação da Transoeste, representam um fator determinante para o crescimento 
e a mudança do uso do solo na região e as alterações que ela irá provocar na paisagem 
podem comprometer a manutenção dos manguezais da RBG a longo prazo. 
 
A análise de uso e ocupação do solo realizada para este plano de manejo considerou 
12 classes internas, que são apresentadas na Tabela 7 .  
 
Tabela 7. Área total e percentual de cobertura das classes de uso do solo registradas para a 
Reserva Biológica Estadual de Guaratiba. 
TIPOLOGIA Área total (ha)  Percentual (%)  

Floresta de mangue 1601,34 47,66 

Apicum 704,10 20,95 

Floresta - Estágio médio de regeneração 3,02 0,09 

Floresta - Estágio inicial de regeneração 83,93 2,50 

Áreas úmidas  328,38 9,77 

Campos e pastagens 17,86 0,53 

Cultivos 6,88 0,20 

Praia 0,02 <0,001 

Água 593,56 17,66 

Área urbana não consolidada 6,30 0,19 

Edificações isoladas 9,07 0,27 

Nuvem 5,75 0,17 

TOTAL 3.360,20 100,00 
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As áreas de campos e pastagens abandonadas ocupam 0,53% (17,86 ha) do total e são 
formadas por gramíneas e por espécies pioneiras, em geral de pequeno porte, que 
ocorrem nas áreas antropizadas após a ocorrência de desmatamento ou supressão de 
vegetação.   
 
Os poucos cultivos existentes na área da reserva estão concentrados em pequenos 
fragmentos, encontrados ao longo da Estrada Roberto Burle Marx, e ocupam 0,20% da 
RBG (6,88 hectares). Nestas áreas predominam os cultivos de plantas ornamentais, 
embora existam também pequenas áreas com bananeiras. 
 
A região classificada como área urbana não consolidada, que ocupa 0,19% da reserva, 
refere-se a um condomínio de médio a alto padrão no setor 4 da RBG, em que uma 
parcela da sua quadra de atividades esportivas adentrou nos limites da UC de maneira 
irregular, enquanto as edificações isoladas, que ocupam 0,27% da reserva, referem-se 
à residências que permaneceram dentro da UC após a última redelimitação e, 
diferentemente do condomínio citado anteriormente, encontram-se inseridas em um 
programa de regularização fundiária. 
 

7.6. Licenciamentos 

Uma caracterização dos empreendimentos licenciados no entorno da RBG foi feita com 
base em informações fornecidas pela GEGET/INEA e pela Prefeitura Municipal do Rio 
de Janeiro.  
 
A Tabela 8 , a seguir, apresenta a classificação das licenças estaduais e municipais, 
bem como seu número de ocorrência em um raio 3 km  da UC. Considerando isso, a 
categoria de empreendimentos que mais possui registros de licenciamento em âmbito 
estadual foi “Terraplanagem, loteamento, construções e acréscimo de edificações”, 
enquanto que no âmbito municipal foi “Construção residencial”, reforçando a hipótese 
de que a região deve ser alvo de um grande crescimento urbano nos próximos anos. 
 
Tabela 8. Licenciamentos segundo esfera de poder e classificação. 
 CLASSIFICAÇÃO Total  

E
S

T
A

D
U

A
L Coleta e tratamento de esgoto 2 

Fabricação de pinus e contrapinos, rebites, parafusos e porcas 1 

Obras viárias 1 

Produção, transmissão e distribuição de energia elétrica 1 

Terraplanagem, loteamento, construções e acréscimo de edificações 3 

 Total Estadual 8 

M
U

N
IC

IP
A

L 

Abastecimento de água 1 

Coleta e tratamento de esgoto 1 

Comércio 1 

Construção comercial 1 

Construção industrial 1 

Construção residencial 5 

Construção para esporte e lazer 1 

Desmembramento e remembramento de terreno 3 

Posto de combustível 1 
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 Total Municipal 15 
 
8. CARCTERIZAÇÃO DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS 

 
8.1. Território 

A RBG está inserida na Área de Planejamento (AP) 5 do município do Rio de Janeiro, 
na Região Administrativa (RA) de Guaratiba, que compõe os bairros de Guaratiba, no 
qual a reserva está totalmente incluída, Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba, 
localizados na zona oeste.  
 
Segundo IPP (2005), a AP 5, considerada de expansão urbana, concentra núcleos 
habitacionais de média e baixa renda, núcleos industriais e atividade rural. Embora 
ocorra um acelerado nível de degradação, ainda é possível identificar nesta AP áreas 
naturais, de interesse turístico e de lazer. 
 
O bairro com maior área é Guaratiba, com 13.950,11 ha, seguido por Barra de 
Guaratiba, com 944,20 ha, e Pedra de Guaratiba, com 363,69 ha. Apesar de ser o 
menor, Pedra de Guaratiba apresenta o mais alto índice de antropização,  
 

8.2. População 

Com relação aos bairros da área de estudos, segundo o Censo 2010, Guaratiba que 
apresentou o maior território, também apresenta a maior população, com 110.049 
habitantes, valor bem superior ao apresentado por Pedra de Guaratiba, 9.488, e Barra 
de Guaratiba, com 3.577 habitantes, conforme verificado na Tabela 9  
 
Tabela 9. População nos bairros limítrofes ao RBG segundo censos de 1991, 2000 e 2010. 

BAIRRO 
POPULAÇÃO 

1991 2000 2010 
Guaratiba 49.295 87.132 110.049 
Pedra de Guaratiba 7.290 9.693 9.488 
Barra de Guaratiba 4.189 4.380 3.577 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 1991 a 2010. 
 
Chama a atenção o fato de Guaratiba ter dobrado a sua população entre os censos de 
1991 e 2010. Segundo IPP (2003), este acentuado aumento de população foi causado, 
em boa parte, pelo grande fluxo migratório que alcançou 21% (37.341 novos habitantes) 
apenas no período de 1996 a 2000. Na década seguinte, de 2000 a 2010, as taxas de 
crescimento baixaram de maneira geral em todo o município. Na região onde está 
inserida a RBG, apenas Guaratiba apresentou uma taxa positiva de crescimento anual, 
2,36%, enquanto que Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba apresentaram uma taxa 
negativa de -2,00 % e -0,21 respectivamente. Essa tendência de crescimento deve se 
estender aos demais bairros com a implantação de grandes obras viárias que 
encontram-se em andamento na região, como a Transoeste. O corredor viário da 
Transoeste, que corta a Reserva Biológica de Guaratiba, terá 56 km e contará com 
linhas expressas e paradoras de BRT (Bus Rapid Transit), ligando o Jardim Oceânico, 
na Barra da Tijuca, aos bairros de Santa Cruz e Campo Grande.  
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Além desta urbanização crescente em seus limites, a RBG também apresenta 
ocupações de favelas e loteamentos irregulares em seu entorno. Atualmente existem 
quatro favelas localizadas em até 400 m dos limites da RBG.  
 

8.3. Renda 

A Tabela 10  apresenta os valores de renda média familiar por faixa de salário mínimo 
para o município e RA de Guaratiba. De acordo com esta Tabela, 32% das famílias do 
município recebem mais de 10 salários mínimos (SM), enquanto a categoria “De 5 a 10 
SM” apresenta o valor de 24%. Em situação oposta a esta realidade, mais da metade 
das famílias da RA de Guaratiba recebem até 5 SM, e destas, mais de 30% recebem 
até 3 SM. 
 
Tabela 10. Renda média familiar por região administrativa da área de estudos. 

MUNICÍPIO / REGIÃO 
ADMINISTRATIVA 

ATÉ 3 
SM 

DE 3 A 
5 SM 

DE 5 A 10 
SM 

MAIS 
DE 10 

SM 

SEM 
RENDIMENTO 

% % % % % 

Rio de Janeiro 24 16 24 32 4 
Guaratiba 39 22 22 10 7 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000. 
 

8.4. Economia  

A região de Guaratiba constitui importante reserva de terras a serem parceladas e 
ocupadas a médio e longo prazos, à medida que for enfraquecendo o interesse na 
manutenção da atividade agrícola existente, hoje ainda bastante expressiva. Com 
relação à incidência de uso industrial, há duas indústrias de grande porte na região — 
Michelin (1), Tupperware (2), embora a RBG esteja sujeita ainda à influência das 
inúmeras indústrias localizadas na baía de Sepetiba, pelos resíduos gerados que 
podem ser carregados por correntes de ar e marítimas até a reserva.  
 
Em Barra de Guaratiba encontra-se mesclado o comércio de âmbito local e voltado para 
as atividades turísticas e de lazer. É importante mencionar a expressiva presença de 
restaurantes especializados em frutos do mar localizados em Pedra e Barra de 
Guaratiba.  
 
A região conta com expressivas áreas naturais, turísticas e de lazer, como as praias de 
Barra de Guaratiba e Grumari, além de cachoeiras, grutas e outras opções de 
ecoturismo que a diferencia das demais (IEF, 2006). Entre os atrativos turísticos 
existentes, destacam-se como potencialidades a presença de áreas naturais e de 
atrativos histórico-culturais, como o Sítio Roberto Burle Marx e as igrejas Matriz de 
Guaratiba e Pedra de Guaratiba.   
 
No que diz respeito ao impacto ambiental das atividades econômicas existentes na 
região, cabe destaque a pesca, amplamente realizada no contexto da baía de Sepetiba. 
Especificamente no que se refere à RBG, a pesca e coleta de recursos do manguezal 
tem sido realizada no território da unidade, e representa um impacto que deve ser 
considerado sobre os estoques pesqueiros e sobre todo o manguezal. Dessa atividade 
dependem famílias de baixa renda, que realizam a pesca para subsistência, como 
principal atividade econômica ou como complementação da renda familiar, vivendo 
numa condição socioeconômica bastante vulnerável, ainda que a pesca e a navegação 
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não sejam permitidas nos rios e canais da RBG, conforme a Carta Náutica (1622) da 
região. Assim, é preciso encontrar um caminho para compatibilizar as demandas de 
proteção da RBG com as de sobrevivência dos pescadores artesanais. 
 
9. ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA UC 

 
9.1. Pessoal 

O quadro de funcionários da RBG é composto por 18 profissionais: o chefe, o subchefe, 
um funcionário administrativo, sete guarda-parques, quatro vigilantes patrimoniais, um 
encarregado de limpeza e um de jardinagem e dois funcionários dedicados a 
manutenção e serviços gerais. Destes, apenas um pertence ao quadro do INEA, o chefe 
da unidade ocupa cargo comissionado, dois funcionários são cedidos da Secretaria 
Estadual de Agricultura, oito são provenientes do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio 
de Janeiro e os demais são terceirizados. Dentre os seis funcionários terceirizados, dois 
são responsáveis pela limpeza da sede (empresa Facility) e quatro vigilantes 
patrimoniais (empresa Hopevig).  
 
O número de funcionários disponíveis na unidade está distante do ideal. Faltam 
profissionais que se dediquem integralmente à implementação de um programa de 
fiscalização, educação ambiental, pesquisa e monitoramento e manejo de recursos 
naturais na unidade.  
 

9.2. Caracterização geral da infraestrutura da RBG 

A infraestrutura da RBG é composta, hoje, por um único núcleo situado fora dos limites 
da reserva, na Estrada da Matriz n° 4.485, em Guaratiba. A área é parte de uma antiga 
fazenda (Fazenda Modelo), hoje de propriedade do INEA. 
 
O edifício da atual sede data de 1972/74 e é composto por uma edificação que contém 
a sala do chefe da UC, duas salas de apoio a funcionários, uma sala de reunião, uma 
sala de fiscalização, um alojamento, dois almoxarifados, dois banheiros e uma copa-
cozinha. Há ainda um depósito, que abriga os equipamentos da unidade, e serve como 
alojamento para funcionários, e a garagem da sede, que acomoda uma viatura e um 
rebocador de barco. 
 
Toda esta estrutura tem mais de trinta anos e necessita de reparos, que estão previstos 
no Termo de Referência nº 01/2011, de 19 de agosto de 2011. O projeto prevê a 
reforma da sede, e a construção de alojamento para pesquisadores e para os guarda-
parques, além de ampliação da garagem para abrigar os veículos e embarcações da 
RBG. Está prevista também instalação de uma subsede em Araçatiba, com a 
construção de um centro de educação ambiental e de visitantes, com deck e garagem 
para duas embarcações. Ali será possível instalar um posto de fiscalização e controle 
de acesso e visitação no interior da RBG, consolidando a região de Araçatiba como o 
local de referência para as ações de educação ambiental e visitação escolar conduzidas 
na RBG. O projeto prevê ainda a adequação dos acessos aos edifícios e aos espaços 
destinados ao uso público à norma ABNT NBR 9050/04. 
 

9.3. Equipamentos disponíveis na UC 

Os equipamentos disponíveis na unidade estão presentes incluem três viaturas, três 
embarcações, um motor de popa, e uma série de equipamentos que contribuem para o 
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trabalho administrativo e de proteção da UC, como GPS, câmeras digitais, 
computadores, etc. A RBG está razoavelmente bem suprida de equipamentos e 
mobiliários, mas com a reforma e construção das novas estruturas, novos 
equipamentos e mobiliários serão necessários. Em relação aos veículos, a UC também 
carece de viaturas em bom estado de conservação. 
 

9.4. Sistema de sinalização da RBG 

A sinalização da RBG foi concluída em 2011, acompanhando o processo de 
cercamento da UC. Foram instaladas 17 placas, indicando a existência de uma reserva 
biológica, advertindo que na área é proibido caçar, pescar e provocar incêndios, e 
informando que a visitação só é permitida com fins educacionais. Estas placas foram 
instaladas na sede da unidade, e ao longo da Avenida das Américas e da Estrada 
Roberto Burle Marx, nos limites da UC.  
 
A sinalização tem favorecido as atividades de controle e fiscalização da unidade, 
ampliando a sua proteção e permitindo a visualização dos seus limites em campo. No 
entanto, as placas são ainda em quantidade insuficiente e o tamanho reduzido de 
algumas delas, impede a leitura das informações à distância. A RBG também não 
dispõe de sinalização nos canais, rios e na sua porção marítima, o que é fundamental 
para inibir a circulação das embarcações de turistas e pescadores, que frequentemente 
são avistados no local. 
 
Quanto às placas indicativas do acesso à RBG, recentemente seis placas que foram 
colocadas pelo INEA, no entorno da unidade, como na Avenida das Américas e na 
Estrada da Matriz. Há, ainda, outras placas mais antigas, que foram colocadas pela 
prefeitura, indicando a direção da RBG. Apesar da grafia incorreta, indicando Reserva 
Natural e não Reserva Biológica Estadual de Guaratiba propriamente, elas contribuem 
para orientar a localização da UC. 
 

9.5. Estrutura organizacional 

A RBG reporta-se ao Serviço de Unidades de Conservação (SEUC), ligado à Gerência 
de Unidades de Conservação de Proteção Integral (GEPRO), da Diretoria de 
Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP) do INEA. 
 
Atualmente, a toda a gestão da RBG concentra-se na sua sede, visto que a UC não 
possui subsedes e postos avançados de fiscalização. Além disto, existe uma carência 
de recursos humanos na reserva e os funcionários existentes hoje estão em número 
insuficiente diante do que seria necessário. 
 
A estrutura organizacional presente hoje na RBG é apresentada na Figura 18 . 
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Figura 18. Estrutura organizacional da RBG 

 
10. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

As informações quanto à estrutura administrativa e financeira da RBG são bastante 
fragmentadas. Os recursos necessários para a manutenção da unidade provêm de 
diversas fontes, tanto orçamentárias como não orçamentárias, e não existe um sistema 
ou processo que consolide todas essas despesas, tornando complexa a avaliação 
precisa de quanto custa manter a RBG. 
 
Não existe qualquer processo de Planejamento Orçamentário Anual (POA)13 para a 
unidade. Essa carência impossibilita o estabelecimento de metas anuais, que deveriam 
existir e ser aprovadas no início de cada exercício fiscal, de modo a tornar mais 
eficiente o uso dos recursos disponíveis, de acordo com prioridades preestabelecidas 
para a unidade e sua realidade. 
 
Desde janeiro de 2011 o INEA vem desenvolvendo um Sistema Integrado de Gestão 
(SIG), que deverá permitir maior transparência na contabilização do custeio, dado que 
no sistema será criado um centro de custo (CDC) para cada UC. 
 

10.1. Fontes de recursos 

Para avaliação precisa de custeio e das fontes de recursos disponíveis à unidade, foram 
levantadas informações sobre: 
 

1) recursos financeiros disponíveis para a UC nos últimos cinco anos; 
 

2) total de receitas geradas na unidade nos últimos cinco anos; 

                                                
13 Entende-se por POA o planejamento das despesas e serem gastas no ano subsequente, com indicação de 
infraestrutura e serviços. Normalmente o POA não envolve os recursos de pessoal do estado, nem despesas com água, 
luz e telefone, que são cobertas por recursos do Tesouro do Estado e têm outra rotina administrativa. 

Chefe da Unidade 

Subchefe da Unidade 
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3) processos de orçamento anual, detalhado por item de despesa, da RBG nos 

últimos cinco anos; 
 

4) superávit/déficit nos últimos cinco anos, considerando-se necessidades 
financeiras e recursos disponíveis ao sistema; 

 
5) resultado de auditoria financeira nos últimos cinco anos. 

 
Mecanismo para conservação da biodiversidade do Est ado do Rio de Janeiro 
 
O Fundo da Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro (FMA-RJ) é fruto de uma 
parceria entre o Funbio e a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro (SEA-
RJ), visando a implementação de um mecanismo financeiro e operacional voltado à 
captação e gestão de recursos originados de compensações ambientais, tal como 
previsto no artigo 36 da Lei do SNUC (9.985/2000), direcionando-os para a 
implementação das unidades de conservação do estado e para a criação de novas 
áreas protegidas.  
 
Recursos de compensação ambiental e licenciamentos 
 
Em sua maioria, os recursos provenientes de compensações ambientais se originam a 
partir de obrigações previstas em processos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos e obras realizadas na região de entorno de uma unidade de 
conservação. É importante destacar, no entanto, que as medidas mitigadoras e/ou 
compensatórias não geram receitas para as UC, pois não há transferências de recursos 
monetários, e sim a prestação de serviços, provisão de estruturas, equipamentos e 
recursos humanos com condições estipuladas a partir dos processos de licenciamento. 
 
Antes da criação do FMA, os valores de compensação tinham que ser depositados 
pelos empreendimentos em conta específica. Com a implantação do FMA, 
empreendedores interessados repassam ao Funbio a responsabilidade pela gestão 
desse recurso. Já a responsabilidade de acompanhar a execução dos contratos no que 
diz respeito às exigências técnicas é do INEA.  
 
Mesmo após criação desse mecanismo, alguns empreendedores interessados em se 
utilizar da compensação para promover marketing institucional optam por não aderir ao 
FMA e assumem a responsabilidade de execução desses recursos. 
 
Cabe destacar que, muitas vezes, os projetos submetidos à CCA deixam de contemplar 
todas as necessidades da unidade por falta de planejamento e de recursos humanos 
para atender a demanda de projetos, o que deve ser observado. Outra questão a ser 
observada são os relatos de defasagem dos valores aprovados, reforçando a 
necessidade de um melhor planejamento dos projetos. 
 
Doações nacionais e internacionais 
 
Uma das principais inovações do FMA é a possibilidade de receber recursos de 
diferentes fontes. Esse mecanismo tem se mostrado eficaz, uma vez que ainda em sua 
fase piloto, foram captados pelo próprio Funbio cerca de R$ 500 mil junto ao Ministério 
do Meio Ambiente da Alemanha, por meio do banco alemão KfW. Embora atualmente o 
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Funbio não tenha nenhum projeto em sua carteira de doações, é esperado que esta 
seja uma fonte de recursos importante para aplicação em UCs de proteção integral do 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
Fundo fiduciário 
 
Uma nova carteira em discussão dentro do FMA é a criação do fundo fiduciário14, para 
garantir a manutenção de todas as UCs de proteção integral do Estado do Rio de 
Janeiro a longo prazo. Para isso, esse fundo de aplicação deveria garantir uma 
rentabilidade líquida de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês para 
cada núcleo dentro das UCs. Para permitir essa remuneração esperada, o fundo 
deveria ser inicialmente constituído por uma aplicação de aproximadamente R$ 20 
milhões. 
 
No entanto, é importante ressaltar que esse levantamento prévio, que aponta as 
necessidades imediatas das UCs, não tem como base dados históricos de custeio, 
inexistentes dentro da estrutura administrativa e financeira do INEA. Isso fragiliza o 
resultado obtido, uma vez que não garante que o valor estimado seja suficiente para 
cobrir despesas relativas à manutenção de todas as UCs. 
 
Se implantado, esse mecanismo poderia substituir o atual processo de adiantamentos, 
onde a UC solicita o recurso em nome de um de seus funcionários. Quando a demanda 
é aceita, o adiantamento é empenhado e depositado na conta corrente do funcionário. 
O processo é concluído com a prestação de contas, por meio de notas fiscais. Esse 
processo, no entanto, é extremamente moroso e muito raramente consegue responder 
com agilidade às demandas da unidade.  
 
PPMA 
 
O Projeto de Proteção à Mata Atlântica – PPMA/RJ, com recursos do banco alemão 
KfW, vêm apoiando a gestão da RBG (e de outras UCs) em diversas iniciativas, por 
meio de um termo de cooperação assinado com o INEA em 2005. A Tabela 11  aponta 
os projetos aprovados desde 2005, pelo PPMA/RJ para a RBG. 
 
Além das atividades específicas à unidade, o PPMA também destinou recursos para o 
fortalecimento das UCs, em projetos que visam beneficiar a todas as unidades do 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
Geração de receita própria 
 
A única forma de receita passível de ser gerada pela unidade e sobre a qual seu chefes 
têm algum tipo de ingerência provém da cobrança pelo uso de imagem, sendo o 
Decreto no 36.930/2005 responsável pela regulamentação dessa atividade dentro das 
UCs estaduais. Quanto aos valores, hoje convertidos em doação através da aquisição 
de bens ou serviços, cabe aos chefes da unidade negociar com a parte interessada, 
limitando-se ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por evento, sendo que ao 

                                                
14 Qualquer aplicação financeira capaz de permitir a uma instituição gozar os benefícios proporcionados 

pelos juros gerados por um capital investido sem perdas ao principal. 
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longo dos últimos dois anos, somente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) foram 
arrecadados pela RBG.  
 

10.2. Custos administrativos 

A estrutura administrativa e financeira da unidade não permite uma avaliação precisa de 
quanto custa efetivamente mantê-la. Em janeiro de 2011 a Diretoria de Administração e 
Finanças (DIAF) do INEA deu início ao desenvolvimento de um Sistema Integrado de 
Gestão (SIG), que deverá permitir maior transparência na contabilização do custeio, 
portanto, só foi possível reunir valores de custeio específicos da RBG a partir desta 
data, o que pode fragilizar qualquer análise presente. Contudo, a implementação desse 
sistema representa um passo muito importante, que vai favorecer a geração de 
relatórios de acompanhamento mensal, contribuindo para o planejamento e elaboração 
de orçamentos para períodos futuros. 
 
A Tabela 11  discrimina os valores de custeio, devidamente lançados à RBG com o uso 
da ferramenta supracitada. 
 
Tabela 11. Custos administrativos do Reserva Biológica de Guaratiba em 2011. 

CUSTOS ADMINISTRATIVOS – RESERVA BIOLÓGICA DE GUARATIBA  
Item de 
despesa Empresa Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Jun/11 Jul/11 Média 

Mensal 15 
Telefonia 

fixa - 31,92 18,27 29,53 55,80 40,61 145,33 53,54 

Telefonia 
móvel - 9,99 19,81 11,68 1,01 - - 10,62 

Energia 
elétrica Light 94,37 83,61 95,19 188,92 170,43 144,46 129,50 

Água Cedae 30,75 83,61 31,84 34,65 34,04 36,04 41,82 

Banda larga - 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

Limpeza Facility 2.013,31 4.026,62 4.026,62 4.026,62 4.026,62 4.026,62 4.026,62 

Segurança Hopevig 7.680,54 7.680,54 7.680,54 7.680,54 7.680,54 7.680,54 7.680,54 

Jardinagem DNA 1.100,28 9.129,26 9.129,26 9.129,26 9.129,26 9.129,26 9.129,26 

Combustível - - - - - - - 238,10 

Manutenção 
de veículos - - - - - - - 904,98 

TOTAIS  11.046,20 21.126,70 21.089,70 21.201,80 21.166,50 21.247,30 22.230,00 

Fonte: DIAF. 
 
É importante destacar que a Tabela 11  considera somente os valores de custeio dos 
contratos administrados pelo SECONT (Serviços de Contratos), departamento da DIAF. 
Assim, não estão sendo consideradas as pequenas despesas de custeio e que são 
alocadas, quando disponível o recurso, em projetos específicos para a unidade ou 
mesmo negociadas com as partes interessadas pelo uso de imagem da UC. 
 
Outro mecanismo recente que passou a ser adotado pelas UCs é a utilização de cartão 
combustível para abastecer as frotas. Antes deste cartão, as unidades dependiam do 
combustível que o INEA provê através de um contrato com a Polícia do Estado e o 

                                                
15 Já excluídos os efeitos especiais, ou seja, meses que distorcem a análise. 
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Corpo de Bombeiros, o que resultava, muitas vezes, em falta de combustível para os 
veículos das unidades, colocando em risco as atividades executadas por elas. 
 
O custo com recursos humanos da unidade hoje não representa, de maneira adequada, 
o montante necessário para atendimento das atividades mínimas da UC. Isso é 
explicado pelo grande número de pessoal cedido por outros órgãos e que, portanto, 
recebem salários diferenciados daqueles adotados dentro da política do INEA, que 
respeita a Lei nº 5.757/2010, que majora vencimentos básicos dos integrantes das 
categorias funcionais a que se referem às leis estaduais nos 4.791, 4.792 e 4.793/2006. 
 
Desse modo, o montante necessário para custeio do pessoal da unidade foi estimado 
através da média salarial proposta para cada cargo, considerando o valor médio 
atribuído ao nível de escolaridade que a função exige e o tempo de serviço dos 
funcionários. O valor obtido com isso foi de aproximadamente R$ 28.900,00 (vinte e oito 
mil e novecentos reais) para a remuneração mensal dos funcionários da unidade. 
 
11. DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 

 
A RBG protege um importante remanescente de manguezal na região metropolitana do 
Rio de Janeiro, associado à baía de Sepetiba. Esse ecossistema apresenta um grande 
valor ambiental, econômico e social, uma vez que presta inúmeros serviços ambientais 
que beneficiam toda a sociedade, dentre os quais podemos destacar: a manutenção da 
diversidade biológica, já que serve como abrigo, fonte de alimento e área para 
reprodução para diferentes grupos de organismos; oferece pontos de repouso e 
alimentação para diversas espécies de aves migratórias; contribui para controlar a 
vazão e prevenir inundações; serve como fonte de matéria orgânica para águas 
costeiras adjacentes, constituindo a base da cadeia trófica de espécies de importância 
econômica e/ou ecológica; representa uma fonte de subsistência e alimento para 
inúmeras comunidades litorâneas; além da sua beleza cênica e seu valor estético e 
recreacional (SOARES et al., 2011). Cabe ressaltar, ainda, o papel que esse 
ecossistema tem como estabilizador das terras costeiras e controlador dos processos 
erosivos, além de servir de filtro de resíduos poluentes, que reduzem a contaminação 
dos ambientes costeiros (SCHAEFFER-NOVELLI, 1991; KHATIRESAN e BINGHAM, 
2001).  
 
O manguezal da Reserva Biológica Estadual de Guaratiba está sob o domínio da Mata 
Atlântica, um bioma que é considerado um dos 34 hotspots de biodiversidade mundial 
(CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL, 2011), para os quais recursos e esforços de 
conservação devem ser priorizados, diante do elevado grau de ameaça e da alta 
biodiversidade que este bioma detém. Além disto, os manguezais encontram-se entre 
as áreas úmidas de importância internacional no contexto da Convenção Ramsar, 
reafirmando a importância global da conservação desses ecossistemas.  
 
A RBG integra a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e faz parte do Corredor de 
Biodiversidade da Serra do Mar, fortalecendo a sua importância estratégica para 
conservar a biodiversidade, promover o desenvolvimento sustentável e fomentar a 
pesquisa, o monitoramento e a educação ambiental. Ela também compõe o Mosaico 
Carioca, o que representa uma oportunidade de integração e compartilhamento de 
experiências e de projetos com outras UCs de relevo no âmbito do município. 
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Os manguezais da RBG são compostos por Rizophora mangle, Laguncularia racemosa 
e Avicennia schaueriana e apresentam diferentes níveis de desenvolvimento estrutural 
e de composição de espécies, o que determina uma alta riqueza de fisionomias 
vegetais (CHAVES et al., 2010). Os levantamentos realizados para a UC dão conta 
também da ocorrência de outras 48 espécies botânicas, sendo bromeliaceae e 
euphorbiaceae as famílias mais representativas na unidade. Merece destaque ainda a 
presença de 08 espécies endêmicas da Mata Atlântica, reforçando a sua importância 
para contribuir com a manutenção e a proteção dessas espécies.  
 
Quanto à fauna, foram registradas 32 espécies de invertebrados, dentre elas o 
guaiamum (C. guajamunii) e o caranguejo-uçá (U. cordatus), espécies fundamentais 
para a manutenção dos manguezais, que também se destacam pela sua importância 
econômica, e são consideradas ameaçadas de sobre-explotação. A fauna de 
vertebrados da UC é composta por 303 espécies,  sendo 10 espécies de mamíferos, 
incluindo a lontra (Lutra longicaudis), considerada ameaçada de extinção no município. 
Quanto aos répteis, das 04 espécies registradas, o jacaré-do-papo-amarelo (Caiaman 
latirostris) é considerado “em perigo” na lista nacional. Para aves foram registradas 168 
espécies, das quais 16 são migratórias e uma é endêmica da Mata Atlântica. Quanto à 
ictiofauna, foram registradas 121 espécies de peixes, a maioria associada aos 
ambientes marinhos da baía de Sepetiba, embora algumas espécies dulcícolas 
primárias e secundárias também ocorram na unidade. Dentre elas, Notholebias 
minimus, endêmica das Baixadas de Jacarepaguá e Sepetiba (GOMES, 2006), 
considerada ameaçada nas listas nacional e municipal, e Kryptolebias brasiliensis, 
também considerada ameaçada de extinção no município, o que reforça a importância 
das áreas de drenagens e dos ambientes palustres associados aos manguezais da 
RBG para a manutenção dessas espécies (CHAVES et al., 2010, GOMES, 2006). 
Outras cinco espécies de peixe de interesse comercial que ocorrem na região constam 
da lista nacional de espécies de peixes sobre-explotadas ou ameaçadas de sobre-
explotação.  
 
Vale destacar ainda a importância desta unidade no contexto histórico, cultural e 
arqueológico, pela proteção dos 18 sambaquis em seu território, dos 34 identificados na 
planície costeira de Guaratiba. Os sambaquis são vestígios de grupos humanos pré-
históricos de tradição tupi-guarani, que habitavam a região costeira do município. Uma 
parte desses sambaquis (existentes na unidade e nos arredores) já foi alterada e até 
mesmo destruída, reafirmando a importância que a RBG tem para a proteção desses 
sítios remanescentes, visto que cada um deles representa um testemunho insubstituível 
do passado pré-histórico da cidade do Rio de Janeiro, e de inerente valor para o 
desenvolvimento de modelos de ocupação da região costeira e para a interpretação do 
seu significado enquanto estrutura arqueológica. 
 
12. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 

A Tabela 12  apresenta os principais problemas identificados para a RBG. Esses 
problemas decorrem, em grande parte, do contexto urbano dessa unidade, somado à 
falta de recursos financeiros e humanos para a adequada gestão da unidade, que 
agrava a problemática instalada, tornando-se um entrave para o alcance dos seus 
principais objetivos de manejo. 
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Tabela 12. Problemática identificada na RBG. 
PROBLEMÁTICA  

Gestão 

Diálogo insuficiente e pouca troca de informações entre o INEA e 
as comunidades. 
Recursos humanos insuficientes (área técnica, de gestão e de 
fiscalização). 
Conselho Consultivo fragilizado e pouco atuante. 
Ausência de recursos para o custeio da UC, prejudicando o 
desenvolvimento de atividades corriqueiras. 
Ausência de um planejamento orçamentário anual e de uma 
compreensão sobre quanto custa manter a RBG. 
Funcionários não capacitados para desenvolver atividades de 
educação ambiental. 
Funcionários não capacitados para a condução de barcos. 

Situação fundiária Regularização fundiária das 17 moradias que estão dentro da 
unidade, em processo conduzido pelo SPU. 

Pesquisa e monitoramento 

Ausência de estudos específicos para alguns grupos como 
herpetofauna, aves (incluindo migratórias), mamíferos, 
invertebrados aquáticos e etc. 
Inexistência de um programa de monitoramento de longo prazo 
da biodiversidade e dos aspectos socioeconômicos da RBG. 
Ausência de um programa de pesquisa orientado para as 
necessidades de manejo da unidade. 
Inexistência de estudos sobre o impacto das atividades de pesca 
e coleta de recursos do manguezal realizadas no interior da 
reserva e de estudos sobre o estoque desses recursos no 
manguezal.  
Inexistência de infraestrutura para apoio a pesquisadores, como 
laboratórios e alojamentos.  
Dificuldades na incorporação de resultados de pesquisas 
científicas às decisões relacionadas ao manejo da UC. 
Inexistência de estudos sobre a localização e o estado de 
conservação atual dos sambaquis localizados no interior da 
reserva. 
Inexistência de processos de avaliação da eficácia do manejo da 
UC 

Proteção e fiscalização 

Equipe de fiscalização e estrutura disponível insuficientes para a 
demanda da reserva. 
Número de pessoas na equipe com autonomia para realizar os 
autos de constatação muito reduzido frente às necessidades. 
Ausência de cadastro dos coletores e pescadores que atuam na 
RBG. 

Educação ambiental e 
visitação escolar 

Melhor definição dos pontos de visitação na RBG. 
Inexistência de funcionários em número e capacitação adequada 
para acompanhar orientar visitantes. 
Pouca divulgação da RBG na mídia e nas escolas do município. 
Estratégias socioeducativas dentro e fora da UC muito frágeis. 
Pequena interação com as comunidades do entorno, que deveria 
ser alvo de iniciativas de educação ambiental dirigidas pela UC. 

Pressões e ameaças 

Poluição e contaminação do solo e dos manguezais da reserva 
por inexistência de infraestrutura de saneamento adequada no 
entorno. 
Depósito de lixo nos manguezais. 
Comprometimento da qualidade ambiental e das dinâmicas 
ecológicas do manguezal, com a necessidade de revitalizar o rio 
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Portinho. 
Crescente urbanização no entorno da reserva e atividades 
industriais com potencial poluidor crescendo na baía de 
Sepetiba. 
Prática de pesca de arrasto e uso de equipamentos de pesca, 
tipos de rede e de malha indevidos em alguns pontos da 
unidade, bem como a prática consolidada da pesca artesanal e 
coleta de recursos do manguezal no território da UC. 
Tráfego de embarcações de lazer de alta potência, como lanchas 
e “jet-skis”. 
Moradias no interior da unidade, que ainda estão em processo 
de regularização. 
Presença de espécies exóticas da fauna e da flora, algumas com 
potencial invasor. 
Manifestações religiosas no entorno, favorecendo a ocorrência 
de incêndios.  
Focos de incêndio frequentes, em especial na face norte da 
reserva, que por vezes se propagam no seu interior.  
Presença de animais domésticos. 

Infraestrutura  

Infraestrutura administrativa precária (sede da reserva, 
banheiros, alojamentos para pesquisadores, para guarda-
parques e etc.) e ausência de postos avançados em pontos 
estratégicos da UC para ampliar a proteção e fiscalização e 
controle da unidade. 
Ausência de infraestrutura para os visitantes (banheiros, área 
para alimentação, estacionamento na UC ou entorno). 

Entorno 

Desarticulação e baixo nível de organização social dos 
moradores, pescadores e coletores. 
Ausência de alternativas de trabalho e renda, o que pode levar à 
um aumento da vulnerabilidade socioeconômica das famílias 
pela restrição do uso do manguezal protegido pela RBG. 
Pequeno acesso à educação formal e baixa qualificação para as 
famílias que vivem da pesca artesanal e coleta nos manguezais, 
restringindo a chance para que estas possam migrar para outras 
atividades econômicas. 
O crescimento do turismo não deve absorver grande parcela da 
mão de obra local por falta de qualificação, resultando em 
aumento da pressão sobre o manguezal. 
Aumento de pessoas de outras regiões que exploram o mangue, 
desrespeitam regras e comprometem as dinâmicas ecológicas e 
sociais locais, o que deve ser acentuado com as obras viárias 
implantadas na região. 
Ocupações imobiliárias crescendo no entorno, sem planejamento 
e de maneira desordenada. 
Sinalização para indicar acessos da UC insuficiente.  
Limites da unidade de conservação não reconhecíveis, pouco 
claros para os moradores do entorno e pessoas de fora. 
Comunidades do entorno com pouco conhecimento sobre a 
reserva e com baixa inserção em programas de educação 
ambiental. 
Ausência de projetos de integração da UC com a comunidade 
local. 

Aspectos políticos 
Baixa articulação entre as diversas esferas do poder, na busca 
de soluções para os problemas sociais, econômicos e ambientais 
que afetam a RBG e seu entorno. 
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Baixa articulação com a prefeitura municipal, especialmente para 
a ampliação da coleta de lixo e para as soluções de saneamento. 
Ausências de linhas de crédito e de financiamento específicas 
para as atividades econômicas relacionadas à pesca que se dão 
no entorno da reserva. 
Pequeno número de instituições parceiras frente ao potencial da 
unidade. 

 
13. POTENCIALIDADES 

A Tabela 13  apresenta as principais potencialidades identificadas para a RBG divididas 
em sete aspectos relacionados à unidade, a saber: gestão, situação fundiária, pesquisa 
e monitoramento, proteção e fiscalização, atividades educacionais, proteção da 
biodiversidade e de recursos ambientais, infraestrutura e entorno.  
 
Tabela 13. Potencialidades identificadas para a RBG. 

POTENCIALIDADES  

Gestão 

Integra o Mosaico Carioca, podendo criar oportunidades de 
intercâmbio de recursos e experiências com outras unidades. 
Oportunidades de recursos financeiros advindos do Fundo de 
Compensação Ambiental. 
Sistema Integrado de Gerenciamento Financeiro sendo implantado 
pela DIAF, que deverá permitir uma maior compreensão quanto ao 
custeio da UC. 
A prática da gestão participativa está avançando, com a criação do 
conselho consultivo e o diálogo em construção entre as organizações 
da sociedade civil e o INEA. 
Conselho consultivo estabelecido, com oportunidade para ampliar a 
participação e colaboração para a gestão da UC. 

Situação fundiária 
Situação fundiária quase integralmente resolvida, faltando apenas as 
moradias que estão no interior da reserva, cuja regularização está em 
curso pela SPU. 

Pesquisa e 
monitoramento 

Fácil acesso à RBG, com grande potencial para o desenvolvimento 
de projetos de pesquisa. 
Número de projetos de pesquisa autorizados na RBG vem crescendo 
e deve ampliar com as melhorias previstas na infraestrutura da UC. 
Proximidade com inúmeros centros de pesquisa e universidades da 
cidade do Rio de Janeiro. 

Proteção e 
fiscalização 

Presença do SEGPAR/RBG que atua no patrulhamento, prevenção e 
combate a incêndios na UC. 

Atividades 
educacionais 

Grande potencial para o desenvolvimento de atividades de visitação 
com fins educacionais e científicos, bem como para um programa de 
educação ambiental e patrimonial, considerando a existência dos 
sambaquis e o ecossistema manguezal. 
Possibilidade da RBG tornar-se um importante instrumento de 
sensibilização da sociedade e alcançar um vasto número de pessoas, 
disseminando conceitos de conservação da natureza. 
Oportunidade de contribuir com desenvolvimento local, capacitando e 
integrando a comunidade na prestação de serviços à UC. 

Proteção da 
biodiversidade e de 
recursos ambientais 

Possibilidade de desenvolver mecanismos e instrumentos para o 
pagamento pelos inúmeros serviços ambientais prestados pelos 
manguezais (proteção da linha de costa, berçário para inúmeras 
espécies, sequestro de carbono, etc.). 
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Entorno 

Disposição dos pescadores e coletores de se envolverem nas 
iniciativas de proteção e recuperação dos manguezais. 

Conhecimento tradicional das comunidades de pescadores com 
relação ao manejo de recursos do manguezal. 
Esforço das comunidades para se organizarem e formalizarem seus 
órgãos representativos. 
Os restaurantes existentes em Barra de Guaratiba contribuem para 
movimentar o fluxo de turistas na região, que são cerca de 3 mil por 
semana. Esse número deve crescer com a implantação da 
Transoeste, o que pode gerar novas oportunidades de negócio e 
renda para a comunidade local. 
Os restaurantes que compõem o polo gastronômico manifestaram 
interesse em apoiar a qualificação dos pescadores e coletores, para 
diferenciar seus produtos e comprar exclusivamente a produção local 
dos profissionais comprometidos. 
Existência de outros atrativos naturais e culturais na região, como o 
Sítio Burle Marx, o Sítio do Pica-Pau Amarelo e as praias da região.  
Envolvimento da Embrapa na capacitação dos restaurantes com 
relação à qualidade e higiene de alimentos. 
Presença e comprometimento do CTEx com a gestão da reserva. 
Elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável da baía de 
Sepetiba (PDS Sepetiba), que deve atrair investimentos para 
promover a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico e 
social de toda a baía. 

 
14.  ANÁLISE INTEGRADA 

A RBG está inserida na porção leste da baía de Sepetiba e protege um dos últimos 
remanescentes de manguezais pouco alterados do município do Rio de Janeiro, um 
ecossistema que se destaca pela sua importância ambiental, econômica e social. Ela 
está inserida na planície costeira de Guaratiba, na qual encontram-se diversos 
ambientes, como manguezais, planícies hipersalinas e brejos, além de outras 
formações que interagem na paisagem (CHAVES et al., 2010). 
 
A RBG localiza-se na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Guaratiba, que faz 
parte da Região Administrativa (RA) de Guaratiba, e inclui ainda os bairros de Pedra de 
Guaratiba e Barra de Guaratiba. Esta RA concentra núcleos habitacionais de média e 
baixa renda, núcleos industriais e atividade rural (IPP, 2005). 
 
O bairro de Guaratiba quase dobrou a sua população entre os censos de 1991 e 2010, 
e toda a região ainda constitui uma importante reserva de terras a serem parceladas e 
ocupadas a médio e longo prazo, na medida em que a atividade agrícola, ainda hoje 
expressiva na região, for substituída pelo avanço da urbanização, o que vem 
acontecendo gradativamente. Este bairro apresenta também um dos menores IDS 
(Índice de Desenvolvimento Social) dentre os bairros do município do Rio de Janeiro. 
Somado a esses fatores, os elevados índices de analfabetismo dos bairros que estão 
no entorno da RBG e o fato de mais da metade das famílias da RA de Guaratiba 
viverem com uma renda de até 5 salários mínimos, apontam a fragilidade do contexto 
socioeconômico na qual a unidade está inserida. 
 
Atualmente existem quatro favelas localizadas a até 400 m dos limites da RBG e estas 
concentram-se nos limites oeste e nordeste. A presença dessas favelas também 
significa impacto sobre a unidade, visto que elas carecem de infraestrutura urbana, 
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como o esgotamento sanitário, lançando dejetos sem tratamento nos rios e manguezais 
da RBG. Embora não existam dados precisos quanto ao volume de esgoto despejados 
in natura nos corpos hídricos da reserva, o lançamento desses dejetos certamente vêm 
alterando e comprometendo a qualidade ambiental do manguezal. Outro problema 
decorrente dessa ocupação é o destino inadequado do lixo doméstico, que, lançados 
nos rios, acabam chegando até a unidade.  
 
Em que pese a proibição da pesca nos rios e canais da RBG, de acordo com a Carta 
Náutica da região (1622), a pesca representa uma das atividades que mais exercem 
pressão sobre a unidade. Existe uma grande diversidade de peixes que ocorrem na 
baía de Sepetiba e que utilizam os manguezais que servem de berçário, área de desova 
e nidificação, descanso, proteção contra predadores e áreas de alimentação para 
inúmeras espécies (NEVES et al., 2006). Com base nas informações levantadas 
durante as oficinas de diagnóstico, estima-se que aproximadamente 300 famílias vivam 
da pesca e da coleta de recursos dos manguezais da RBG. A manutenção desta 
atividade está diretamente relacionada com a forte tradição pesqueira praticada em toda 
a baía, e especificamente com a presença de atividade turística local, principalmente do 
polo gastronômico em Barra de Guaratiba, que consome grande parte do que é 
pescado.  
 
Aparentemente toda a área da reserva é utilizada para a pesca e coleta de recursos 
pesqueiros, especialmente a sua porção leste, onde os barcos dos pescadores 
artesanais ficam atracados nos rios e nos canais fluviais da RBG, e por lá circulam para 
o desempenho das suas atividades. Deve ser ressaltada, também, a presença de 
pessoas de fora da comunidade do entorno, isto é, de outros bairros, que exploram o 
manguezal, desrespeitam regras e comprometem as dinâmicas ecológicas e sociais 
locais, além de representar um vetor adicional de pressão sobre a unidade. A falta de 
ordenamento da pesca e, principalmente, a falta de estudos sobre a situação dos 
estoques das espécies mais explotadas impossibilitam uma análise mais objetiva 
quanto ao impacto dessa atividade na unidade. Além da pesca artesanal, a pesca 
industrial de arrasto e arrasto de parelha, que ocorre na UC e no seu entorno, também 
exercem uma pressão importante sobre os recursos, e deve ser fiscalizada. 
 
Dentre as espécies registradas para a RBG que são capturadas e comercializadas, 
cinco espécies de peixe e duas de caranguejo constam da lista nacional de espécies 
sobre-explotadas ou ameaçadas de sobre-explotação: a sardinha (Sardinella 
brasiliensis), a pescada-olhuda (Cynoscion guatucupa), a pescadinha-real (Macrodon 
ancylodon), a corvina (Micropogonias furnieri) e a tainha (Mugil liza), além do 
caranguejo-uçá (Ucides cordatus) e do guaiamum (Cardisoma guanhumi). Isso reforça a 
importância de se investir em ações de pesquisa, manejo e ordenamento da atividade 
pesqueira na UC, sob pena de comprometer os estoques e as populações das demais 
espécies também. 
 
Outro fator que exerce influência direta sobre os manguezais da reserva são as 
atividades industriais que ocorrem e que vem sendo ampliadas na baía de Sepetiba, 
com a expansão do Porto de Sepetiba, a implantação da própria ThyssenKrupp CSA, 
dentre outras centenas de indústrias químicas, metalúrgicas e de outros setores. Veeck 
et al. (2007) observaram que a grande deposição de Mercúrio (Hg) por indústrias 
metalúrgicas nesse ambiente também pode reduzir a dinâmica das correntes marinhas 
na baía Sepetiba. Além do Mercúrio, as atividades industriais vêm injetando grande 
carga de outros metais pesados, como Arsênio (As), Cádmio (Cd) e Zinco (Zn) no 
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sistema, de modo que os canais da RBG já apresentam níveis bastante elevados de 
deposição desses elementos (RIBEIRO et al., 2007). Além de alterarem a dinâmica e o 
funcionamento do sistema, a presença desses metais pode afetar as espécies da 
vertebrados e de invertebrados aquáticos que ocorrem na RBG, incluindo as espécies 
de interesse comercial. 
 
Soares et al. (2011) consideram os manguezais da RBG como áreas com baixa 
vulnerabilidade à elevação do nível médio relativo do mar, pois ainda existem amplas 
áreas da planície costeira desocupadas, que acomodariam uma migração das florestas 
em direção ao continente, diante de um cenário de mudanças climáticas. Contudo, a 
gestão inadequada do espaço urbano e a alteração das condições de uso do solo a 
montante da unidade podem elevar a sua condição de vulnerabilidade. Nesse sentido, a 
urbanização e a ocupação das áreas limítrofes à unidade, que está inserida numa 
região considerada como a próxima fronteira de expansão do município, representa um 
importante vetor de pressão sobre o manguezal da RBG. Isso porque a 
impermeabilização do solo e a alteração da drenagem das águas fluviais e pluviais 
interferem diretamente no aporte de água doce para o manguezal, acarretando no seu 
desaparecimento gradativo (LARDOSA, 2011), e limita as áreas para onde ele poderia 
se expandir, em um cenário de elevação do nível médio relativo do mar.  
 
A implantação das grandes obras viárias em andamento na região, como a duplicação 
da Avenida das Américas, que corta a reserva, além de contribuir para aumentar a 
fragmentação na área, deve potencializar o fluxo migratório para a região, contribuindo 
enormemente para o adensamento dos bairros que estão no entorno da unidade. 
Portanto, o planejamento da ocupação no entorno da UC é uma ação fundamental, para 
não expô-la a uma situação de grande vulnerabilidade nas próximas décadas. 
 
A presença do Parque Estadual Pedra Branca na porção leste da RBG, representa uma 
barreira à ocupação. No entanto, esta área também apresenta um pequeno corredor de 
expansão urbana que pode ser acentuado com a proposta de alargamento da Estrada 
Roberto Burle Marx (antiga Estrada de Barra de Guaratiba), prevista no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro (Lei 
Complementar nº 111/2011). Essa área tem um papel muito importante para as duas 
unidades, pois resguarda as nascentes e os cursos médios dos pequenos rios que 
drenam essa região. Medidas de maior controle sobre essa faixa territorial podem 
contribuir para diminuir a pressão em ambas as unidades e auxiliar na conservação das 
águas e das condições de escoamento dos fluxos superficiais, e consequentemente, na 
mitigação os impactos sobre a reserva. 
 
Considerando que a RBG encontra-se sob o domínio da Mata Atlântica, na região 
metropolitana de uma cidade de grande densidade populacional como o Rio de Janeiro, 
a crescente ocupação e urbanização trazem consequências importantes também para a 
fauna local. A principal causa do declínio das populações de mamíferos e de outros 
grupos de vertebrados na Mata Atlântica tem sido a perda e fragmentação de habitats, 
seguida da exploração direta de espécies (ROSSER e MAINKA, 2002). O extrativismo e 
a caça, práticas ainda comuns nas áreas mais florestadas, bem como o desmatamento, 
a falta de saneamento e crescente poluição, se somam aos fatores que contribuem para 
colocar em risco os diversos componentes da fauna. 
 
Uma espécie típica de manguezais, ave símbolo da reserva e que não tem sido 
observada nos últimos anos é o guará (Eudocimus ruber). Listada como “criticamente 
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em perigo” na lista estadual de espécies ameaçadas, acredita-se que hoje essa espécie 
esteja extinta no Estado do Rio de Janeiro, tendo seu último registro na reserva em 
1996. O guará alimenta-se, basicamente, de pequenos caranguejos, como o uçá e o 
guaiamum (SICK, 1997), e o declínio de suas populações na reserva pode ser atribuído, 
em parte, pelo aumento da exploração dessas espécies, reduzindo a oferta de alimento 
para essas aves, bem como pela destruição das outras áreas de mangue no município, 
reduzindo drasticamente as condições necessárias para que o guará pudesse se 
manter.  
 
Entre os mamíferos registrados para a unidade, estão seis espécies de cetáceos, dentre 
elas, a baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) e o boto-cinza (Sotalia guanensis), 
ambas constam na lista de espécies ameaçadas de extinção do Estado do Rio de 
Janeiro. As populações de botos vêm sofrendo muito com a alteração do seu habitat, 
causada por aterros, poluição industrial e doméstica e o intenso movimento de barcos 
de pesca, balsas e navios (FLACH et al., 2008). Essa espécie é bastante vulnerável 
também à construção de estruturas na água (portos, marinas etc.) e à presença de 
poluentes químicos e ruídos (FLACH et al., 2008), situações que vem crescendo na 
baía de Sepetiba. As redes de pesca representam uma ameaça adicional a esses 
animais, que ficam presos nas suas tramas e acabam morrendo. 
 
Em relação aos peixes, merece destaque o registro de Notholebias minimus, espécie 
restrita às baixas de Sepetiba e Jacarepaguá (COSTA, 2002 apud GOMES; 2006) e 
Kryptolebias brasiliensis, de distribuição nas microbacias do rio Portinho, da Prata de 
Campo Grande (GOMES, 2006), ambas ameaçadas de extinção. A presença dessas 
espécies está associada às drenagens e áreas palustres associadas ao manguezal da 
RBG, que contribuem para a manutenção de populações dessas espécies, reforçando a 
importância de proteger esses ambientes, para evitar perda da diversidade ictiológica 
nas próximas décadas (GOMES, 2006). 
 
O manguezal da RBG é composto por duas feições: as florestas de mangue e as 
planícies hipersalinas (ou apicuns), que estão intimamente integrados do ponto de vista 
estrutural, funcional e de sua dinâmica (SOARES, 2008). As florestas de mangue são 
compostas por Rizophora mangle, Laguncularia racemosa e Avicennia schaueriana e 
apresentam uma elevada diversidade estrutural, representada por diversas fisionomias 
(ESTRADA, 2009; CHAVES et al., 2010). Os levantamentos realizados para esse plano 
de manejo identificaram ainda a ocorrência de outras 48 espécies botânicas na RBG. 
Dentre elas, oito (cerca de 16%) são endêmicas para o bioma, reforçando a sua 
importância para contribuir com a manutenção e a proteção dessas espécies.  
 
Os levantamentos realizados para este plano de manejo também identificaram a 
presença de seis espécies exóticas da flora na RBG, que ocorrem de forma dispersa, 
em diferentes áreas da unidade, sobretudo nas áreas periféricas, mais expostas aos 
efeitos da antropização, ou em áreas que foram alteradas no passado. A presença de 
espécies exóticas deve ser monitorada, uma vez que elas podem se espalhar e 
provocar mudanças na composição de espécies, na ciclagem de nutrientes e nos fluxos 
de energia, além de causarem prejuízos econômicos (ZILLER et al., 2007). Dessa 
forma, um programa de levantamento das populações de espécies exóticas e invasoras, 
que ofereça subsídios para programas de manejo, controle e erradicação dessas 
espécies deve ser conduzido na reserva, como parte da implementação deste plano de 
manejo. 
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Outro vetor de pressão sobre os componentes de flora e vegetação da RBG é a 
presença do fogo, que ocorre predominantemente ao longo da Avenida das Américas, 
no limite norte da UC, com registro de alguns focos também ao longo da Estrada 
Roberto Burle Marx. Causas diversas têm sido atribuídas à presença do fogo, mas em 
geral associadas às ações humanas (forma acidental, balões, manifestações religiosas, 
controle e renovação de pastagem, etc.). Essa ameaça deve ser controlada, uma vez 
que o fogo modifica de forma rápida e intensa as condições do solo, levando a uma 
perda acelerada da cobertura vegetal. 
 
Desde 2010, a reserva conta com um efetivo de sete guarda-parques (SEGPAR/RBG) 
que vem desenvolvendo ações de prevenção e combate a incêndios. Em 2011 os 
guarda-parques capacitaram cerca de 200 militares do CTEx para apoiá-los nas ações 
de combate. Outro instrumento importante que deve orientar e ampliar as ações na 
unidade é a conclusão do plano de prevenção e combate a incêndios da RBG, que será 
colocado em operação a partir de 2012. 
 
Além do trabalho de prevenção e combate a incêndios, os guarda-parques também têm 
atuado no patrulhamento e fiscalização da unidade, que é realizado predominantemente 
por meio terrestre, ao longo das principais estradas, sobretudo nos locais frequentados 
por moradores. O principal objetivo do patrulhamento tem sido coibir a invasão da 
unidade, evitar a realização de aterros ou construções por moradores vizinhos, bem 
como atividades que possam ocasionar incêndios e a supressão de vegetação na área. 
Essas ações contam ainda com o apoio do CTEx, que, historicamente, tem sido um 
parceiro importante para auxiliar na proteção da unidade, o que culminou com a 
celebração de um termo de cooperação entre este e o INEA em 2011, dando respaldo 
às ações de fiscalização desenvolvidas em favor da reserva. 
 
As estratégias de proteção e fiscalização, no entanto, precisam avançar, uma vez que 
as fronteiras marítimas e fluviais da UC são alvo de ações esporádicas de 
patrulhamento. Além disso, os guarda-parques e a equipe de fiscalização da reserva 
concentram-se na sede e não existem postos avançados de fiscalização ao longo da 
unidade. Cabe destaque o fato de que, embora lhes caiba essa atribuição, os guarda-
parques não têm emitido autos de constatação, apenas notificações preventivas, 
reduzindo a amplitude e a efetividade das ações de fiscalização que são realizadas por 
eles, o que deve ser revisto no âmbito da gestão dessa UC. Assim, é preciso aumentar 
o efetivo de guarda-parques, capacitá-los para o exercício do seu trabalho e instituir 
uma rotina de fiscalização diária que vá além das fronteiras terrestres. Outra ação 
decisiva deve ser a instalação de postos de fiscalização em áreas estratégicas para a 
proteção da reserva, como o rio Piraquê e o Clube dos Marambaias, em Barra de 
Guaratiba.  
 
O cercamento das fronteiras terrestres e a instalação de 17 placas de sinalização na 
unidade, concluídos no segundo semestre de 2011, contribuíram para aumentar o 
reconhecimento da UC em campo e coibir, em alguma medida, o avanço sobre a RBG. 
Essas medidas devem ser complementadas com a instalação de novas placas, 
sobretudo nas fronteiras marítimas e fluviais, que, como dito anteriormente, são ainda 
bastante vulneráveis. Isso é bastante relevante, considerando que o tráfego de 
embarcações de lazer de alta potência, como lanchas e jet-skis, é frequente nos rios e 
canais da unidade, particularmente próximo à Barra de Guaratiba, especialmente nos 
finais de semana e durante o verão. Muitas dessas embarcações são de moradores 
cujas residências estavam dentro do território da reserva, e que foram excluídas com a 
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redelimitação. No entanto, as embarcações ficam atracadas nos rios da RBG, único 
acesso pelo qual estas podem chegar ao mar. É fundamental investir no ordenamento 
do uso desse território, com o cadastramento das embarcações e a permissão 
temporária de tráfego nessa área, até que esta possa ser suprimida, uma vez que, de 
acordo com a Lei no. 9.985/2000, representa uma modalidade de uso não compatível 
com a categoria de manejo à qual pertence a RBG. 
 
Cabe ressaltar a relevância da regularização fundiária da RBG, sendo muito importante 
que se trabalhe para que esse processo seja concluído o quanto antes, ampliando os 
canais de comunicação entre INEA, SPU e as famílias que serão reassentadas, 
reduzindo mais um vetor de pressão sobre os manguezais. Vale dizer, porém, que a 
situação atualmente é bastante favorável, restando apenas 17 famílias para serem 
removidas e reassentadas, predominantemente localizadas na porção leste da RBG, ao 
longo da Estrada Roberto Burle Marx. 
 
Além da importância ambiental da RBG, essa unidade contribui para a proteção de 
sítios arqueológicos, mais especificamente os sambaquis, existentes na unidade e em 
áreas limítrofes. Dos 34 sambaquis identificados na planície costeira de Guaratiba, 18 
deles estão no território da RBG. Uma parte desses sítios já foi total ou parcialmente 
destruída, para a produção de cal e farinha de ostra para ração, construção de aterros, 
atividades agrícolas e obras de urbanização na região (KNEIP, 1985, CARVALHO e 
MENEZES, 1995). A investigação e proteção dos remanescentes destes sítios 
arqueológicos, de reconhecida importância para a população regional, deve ser 
estimulada pela administração desta UC, fomentando ações de pesquisa para a 
compreensão do atual estado de conservação dos sambaquis, bem como para 
subsidiar ações de educação patrimonial, voltadas para a valorização desse patrimônio 
histórico-cultural. 
 
Para fazer frente a todos esses desafios, é imperativo avançar em relação à produção 
de conhecimento sobre os diversos aspectos da RBG. Os 15 projetos de pesquisa já 
autorizados e que vêm sendo conduzidos na unidade representam o ponto de partida, 
mas outros incentivos devem ser dados à pesquisa na reserva que, diante da sua 
localização e do fato de que protege um dos últimos remanescentes de manguezal do 
município, tem grande potencial e apelo para atrair pesquisadores das diversas áreas.  
 
Para isso, é fundamental melhorar as instalações da unidade e a infraestrutura de apoio 
à pesquisa, além de divulgar a reserva no ambiente acadêmico e ampliar o número de 
parcerias para este propósito. É importante ainda definir os temas prioritários de 
investigação para a UC, dentre os quais devem ser incluídos trabalhos sobre a ecologia 
e dinâmica dos manguezais; levantamentos de flora e fauna, em especial de aves 
(incluindo as migratórias), répteis e mamíferos; estudos na área de arqueologia; dentre 
outros. Os resultados de todas as pesquisas realizadas na RBG devem ser revertidos 
na gestão e no manejo da unidade. É importante considerar também o estabelecimento 
de programas de monitoramento de longo prazo do manguezal da RBG, para avaliar o 
possível impacto das mudanças climáticas sobre esse ambiente e suas respostas frente 
aos cenários de elevação do nível médio relativo do mar, a exemplo das análises que 
vêm sendo conduzidas pelo Nema/Uerj. 
 
Outro aspecto que deve ser incentivado na reserva são os trabalhos de educação e 
interpretação ambiental e patrimonial. A localização desta UC, o tipo de ambiente que 
ela protege, bem como a presença de sítios arqueológicos constituem um excelente 
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pano de fundo para estas atividades. Atualmente, as ações de educação ambiental 
desenvolvidas na reserva são bastante pontuais, com o recebimento de grupos 
escolares, de instituições públicas e particulares, na sua maior parte alunos de ensino 
fundamental, embora também receba estudantes universitários. Em 2011 a RBG 
recebeu a visita de pouco mais de 1.000 estudantes, um número bastante expressivo e 
que atesta o potencial e o interesse que a UC tem despertado no público estudantil. As 
atividades de educação ambiental têm se concentrado na porção leste da RBG, na 
região de Araçatiba, onde está prevista a instalação de um centro de educação 
ambiental e de visitantes. A instalação desse centro vai fornecer a infraestrutura 
adequada para as ações de educação ambiental na RBG, hoje bastante precária, e 
deve vir acompanhada da implantação de um programa de educação ambiental e 
patrimonial amplo e contínuo, endereçado a públicos diversos como a comunidade do 
entorno (sobretudo os que vivem da pesca nos manguezais, para promover o 
reconhecimento local quanto à importância das UCs), professores, alunos e outros 
públicos. Esse programa deve definir pontos de visitação e roteiros de atividades a 
serem oferecidos, prever a capacitação dos funcionários da unidade para conduzir 
essas atividades, além do registro e avaliação dessas ações. Também deve-se 
considerar a relevância de agregar parceiros para desenvolverem estas atividades junto 
com a UC, dentre os quais podem ser destacados o CTEx, que tradicionalmente vem 
apoiando a RBG nesse sentido, e a ONG Mundo da Lama, que também já atuou em 
projetos de educação ambiental na UC. 
 
Se por um lado esse conjunto de fatores provoca grande pressão sobre a RBG e sua 
gestão, por outro ele revela um cenário de oportunidades no caminho da 
implementação da unidade. A publicação do Decreto nº 5.842/2010, de recategorização 
e redelimitação da UC, avançou bastante em relação à sua situação fundiária e permitiu 
que as fronteiras terrestres da unidade fossem cercadas e parcialmente sinalizadas. A 
presença do destacamento do SEGPAR na unidade, as previsões de reforma da sede e 
ampliação da infraestrutura de proteção, pesquisa e educação ambiental, bem como a 
realização do primeiro plano de manejo da unidade, representam um passo importante 
e decisivo para avançar em relação a sua implementação, assegurando que a RBG 
possa cumprir com os objetivos de manejo para os quais ela foi criada. 
 
Para isso será necessário ordenar o uso desse território, investir na condução de 
pesquisa científica na RBG, ampliar a integração com o entorno por meio de ações 
socioeducativas e fortalecer as ações de proteção e fiscalização que vem sendo 
conduzidas. Essas medidas devem vir acompanhadas da consolidação de uma ampla 
base de parceiros em todos os segmentos da sociedade, que contribua para restringir o 
avanço da urbanização e da ocupação desordenada sobre o entorno da unidade, e 
auxiliem a melhorar a situação de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental das 
famílias que vivem no entorno da UC, situação que está diretamente ligada às pressões 
que a unidade sofre. Dessa maneira, vai ser possível garantir que a RBG continue 
protegendo a diversidade de espécies e de ambientes associados aos manguezais, 
assegurando a oferta de recursos pesqueiros e de outros serviços ambientais, 
fundamentais à economia local e para a qualidade de vida de toda a sociedade 
guaratibana e fluminense.  
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15. PLANEJAMENTO 

15.1. Histórico do planejamento 

A RBG foi criada pelo Decreto no 7.549, de 20 de novembro de 1974, como Reserva 
Biológica e Arqueológica de Guaratiba, para proteger os terrenos da marinha e 
manguezais, além dos sambaquis existentes na área. A fiscalização, a manutenção e a 
conservação da reserva eram de competência da Secretaria de Abastecimento e 
Agricultura, e um grupo de trabalho foi constituído por várias secretarias do governo do 
Estado da Guanabara, para coordenar e orientar projetos na área. Apesar da 
constituição desse grupo, não foi possível encontrar nenhum antecedente ao trabalho 
de planejamento para a administração dessa UC. 
 
Este é, portanto, o primeiro exercício de planejamento realizado para a RBG. Este plano 
de manejo segue as diretrizes apresentadas pelo Roteiro Metodológico para a 
Elaboração de Plano de Manejo de Parques Estaduais, Reservas Biológicas e Estações 
Ecológicas (INEA, 2010), para a elaboração de um plano de manejo fase 1. 
 

15.2. Objetivos específicos da UC  

A categoria de reserva biológica integra o grupo de unidades de conservação de 
proteção integral, previstas na Lei do SNUC (nº 9.985/2000). Nos decretos de criação e 
de recategorização e redelimitação da RBG, os objetivos específicos de criação da 
unidade não foram estabelecidos.  
 
Considerando os antecedentes que embasaram a criação da UC, os objetivos dessa 
categoria previstos no SNUC e as informações levantadas com os estudos para a 
elaboração deste plano de manejo, foram estabelecidos os seguintes objetivos 
específicos da Reserva Biológica Estadual de Guaratiba: 
  

1. Preservar um dos principais remanescentes de manguezais do município e do 
Estado do Rio de Janeiro, ainda em bom estado de conservação. 

2. Proteger e recuperar a integridade ecológica dos ecossistemas integrados 
(oceano, estuários, rios, canais, florestas de mangue, planícies hipersalinas e 
brejos) presentes no território da RBG, garantindo a manutenção dos processos 
ecológicos, sua dinâmica natural e a biodiversidade a eles associados. 

3. Assegurar a proteção dos sambaquis, sítios arqueológicos de grande valor 
estético, histórico e cultural, existentes no interior da unidade. 

4.  Garantir a manutenção dos estoques pesqueiros, por meio da preservação do 
manguezal.  

5. Valorizar econômica e socialmente a RBG, considerando os inúmeros serviços 
ambientais que a unidade oferece. 

6. Proteger o Aquífero de Guaratiba, uma área de importância econômica e 
ambiental para o município do Rio de Janeiro. 

7. Promover atividades de interpretação e educação ambiental e patrimonial, 
valorizando o patrimônio ambiental e arqueológico da unidade, para o público 
escolar do município do Rio de Janeiro. 

8. Promover a integração da unidade com seu entorno, por meio de ações de 
educação ambiental. 

9. Incentivar a pesquisa científica dos aspectos biológicos, ecológicos, físicos, 
arqueológicos e socioeconômicos na unidade e do seu entorno imediato, de 
modo a orientar a sua gestão e manejo. 
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10. Promover a erradicação e o manejo das espécies exóticas e/ou invasoras que 
ocorrem na área da reserva. 

11. Promover práticas sustentáveis na região de entorno, de modo que a UC possa 
contribuir para a conservação e o desenvolvimento local da região onde está 
inserida. 

12. Contribuir para a ampliação do território protegido no Estado do Rio de Janeiro, 
favorecendo a gestão em mosaico com as demais unidades do município. 

 
15.3. Normas específicas da UC 

Abaixo são apresentadas as normas gerais de manejo da UC, que consistem em 
procedimentos que devem contribuir e servir como orientação institucional para as 
ações e restrições necessárias ao manejo da unidade. 
 

1. É proibido o ingresso e a permanência na unidade de pessoas portando armas, 
instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou a quaisquer outros 
instrumentos prejudiciais à fauna, flora e aos ambientes da RBG (como prevêem 
os artigos 40 e 52 da Lei Federal nº 9.605/1998; artigos 46 e 56 da Lei Estadual 
nº 3.467/2000 e o artigo 28 da Lei nº 9.985/2000), ressalvadas aqueles 
previamente autorizados pela unidade e com finalidade estabelecida nos planos 
setoriais de manejo.  

2. É proibida a caça, a pesca, a captura de animais silvestres ou a montagem de 
artefatos de caça, bem como proporcionar maus-tratos ou alimentação 
inadequada à fauna local (conforme artigos 29, 32, 34, 40 e 52 da Lei no 
9.605/1998 e artigos 31, 36, 39 e 41 da Lei Estadual nº 3.467/2000). 

3. É proibido tomar banho nos rios e canais da reserva. A entrada nos rios será 
restrita às atividades autorizadas expressamente pela administração da RBG. 

4. É proibida a retirada total ou parcial de qualquer exemplar da flora, fauna ou 
amostra mineral sem as devidas autorizações, previstas em normatizações 
específicas e com anuência da administração da RBG (conforme artigos 40, 44, 
50 e 55 da Lei nº 9.605/1998, e artigos 33 e 49 da Lei Estadual nº 3.467/200). 

5. É proibida a introdução de espécies exóticas da fauna e flora da unidade no 
interior da RBG (conforme artigo 23 do Decreto nº 42.483/2010). 

6. Não é permitido o uso do fogo na vegetação, bem como a realização de 
fogueiras ou qualquer outra conduta que possa causar incêndio na vegetação da 
unidade (conforme artigos 40 e 41 da Lei nº 9.605/1998 e artigo 47 da Lei 
Estadual nº 3.467/2000). 

7. A visitação é permitida apenas em locais predeterminados, para fins educativos 
e de forma compatível com a conservação dos recursos naturais da UC 
(conforme artigo 10 da Lei no 9.985/2000). 

8. A pesquisa científica só poderá ocorrer com a anuência do INEA, mediante 
autorizações/licenças determinadas em normas específicas e com anuência da 
administração (como prevê o artigo 10 da Lei no 9.985/2000 e a Portaria IEF 227 
de 2007). 

9. A pesquisa científica deve, preferencialmente, contribuir para atender às 
necessidades de manejo da unidade e incrementar a sua gestão. 

10. A introdução de espécies nativas da flora ou da fauna somente será permitida 
quando autorizada pelo setor responsável do INEA, orientadas por projeto 
específico, segundo as indicações do plano de manejo (conforme artigo 32 da 
Lei nº 3.467/2000 e artigo 31 da Lei nº 9.985/2000). 
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11. O uso da imagem da RBG para fins comerciais necessita de prévia autorização 
da administração da unidade, seguindo o que determina o Decreto nº 36.930, 
artigo 2, que regulamenta esta atividade dentro de UC estadual. 

12. A infraestrutura a ser instalada na RBG limitar-se-á àquela necessária para a 
sua administração e proteção, conforme orienta o plano de manejo, sendo 
vedada à construção de quaisquer obras de engenharia que não sejam de 
interesse da unidade. 

13. Não será permitido o tráfego de embarcações particulares de qualquer porte na 
área da RBG, salvo com autorização prévia do gestor da UC e com finalidade 
específica. 

14. Não será permitida a circulação de veículos particulares motorizados na reserva, 
salvo nos acessos e áreas destinadas às atividades de educação ambiental, 
patrimonial e de pesquisa, com anuência da administração da UC.  Os veículos 
destinados ao transporte de visitantes (alunos e/ou pesquisadores) deverão ficar 
estacionados fora do território da RBG. 

15. É proibido lançar lixo nos manguezais, rios e canais da RBG. 
16. Resíduos sólidos e líquidos produzidos no interior da unidade, inclusive oriundos 

da infraestrutura administrativa da reserva, deverão contar com a destinação e 
tratamentos adequados (artigo 54 da Lei nº 9.605/1998 e os artigos 61, 92 e 93 
da Lei Estadual nº 3467/2000). 

17. Qualquer prática comercial no interior da UC será permitida somente se prevista 
no plano de manejo e/ou com a prévia autorização da administração da unidade. 

18. É proibido o consumo e a venda de bebidas alcoólicas e outras substâncias que 
alterem o comportamento e a consciência no interior da UC. 

19. É proibida a utilização de aparelhos sonoros, salvo com autorização expressa da 
administração da reserva. 

20. O patrulhamento e a fiscalização da unidade deverão ser permanentes e 
sistemáticos, nas vias fluvial, marítima e terrestre, inclusive nos finais de 
semana. 

 
15.4. Avaliação estratégica da unidade de conservaç ão 

A avaliação estratégica de uma UC permite identificar, diante do contexto onde ela está 
inserida, os fatores que impulsionam ou que limitam a sua implementação e o 
cumprimento dos objetivos de conservação para os quais a unidade foi criada. 
 
A identificação inicial dessas premissas contou com a contribuição da equipe técnica do 
plano de manejo e dos participantes das oficinas de diagnóstico participativo. A partir 
daí e com o objetivo de avançar na análise da situação geral da unidade, foi realizada 
uma oficina de planejamento participativo, em novembro de 2011, com o Conselho 
Consultivo da RBG e outras lideranças. Esses elementos foram fundamentais para a 
avaliação estratégica da RBG e para a construção da sua Matriz Estratégica, que é 
apresentada na Tabela 14 . 
 
 



 

Tabela 14. Matriz estratégica da RBG. 
F

or
ça

s 
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 Ambiente Interno  

Pontos Fracos   
Ambiente Externo  

Ameaças   
Premissas  

Defensivas ou de Recuperação  
1 A pesca e coleta de recursos 

pesqueiros no território da UC, 
atividade incompatível com a 
categoria de reserva biológica. 

1 A UC está inserida em uma das 
regiões com menores Índices de 
Desenvolvimento Social do 
município. As famílias que vivem 
da pesca são de baixa renda e tem 
pouca qualificação profissional para 
migrar para outros setores, além de 
atuarem nesta atividade há muitas 
décadas. Em relação aos estoques, 
os pescadores afirmam que 
algumas espécies de pescado 
estão em declínio por conta do 
esforço de captura, bem como da 
poluição e contaminação do 
entorno, que podem comprometer 
os recursos dos quais essas 
famílias dependem, além da 
biodiversidade da UC. 

1 1. Realizar um cadastro dos pescadores artesanais 
que dependem da pesca e coleta de recursos 
pesqueiros nos manguezais da RBG, e que têm 
nesta sua principal fonte de renda. 
 
2. Promover um monitoramento dos estoques 
pesqueiros no interior da RBG e o impacto da pesca 
e coleta de recursos do manguezal realizadas na 
unidade, associado ao monitoramento dos 
parâmetros de qualidade ambiental. 
 
3. Estabelecer um termo de compromisso com os 
pescadores que utilizam o território da UC, 
permitindo a manutenção dessa atividade em caráter 
temporário, estabelecendo critérios para que ela 
aconteça, até que seja possível a sua eliminação do 
território da unidade. 
 
4. Fiscalizar e coibir a pesca que foge a estes 
critérios e que não seja amparada pelo termo de 
compromisso. 

2 A prática da pesca de arrasto 
dentro da UC, promovendo um 
impacto direto sobre inúmeras 
espécies de peixes e 
invertebrados aquáticos.  

2  2 1. Ampliar as ações de patrulhamento e fiscalização 
nos canais e rios da RBG. 
 
2. Estudar a viabilidade de se instalarem blocos de 
cimento com vergalhões em alguns trechos da 
unidade, que danificam as redes de arrasto e inibam 
esse tipo de pesca na UC. 

2 Equipe de fiscalização 
insuficiente para atender a 
demanda da unidade e 
deficiências nos procedimentos 
para fiscalização. 

2 As maiores pressões exercidas 
diretamente sobre a UC dizem 
respeito à pesca e coleta de 
recursos pesqueiros. O manguezal 
também tem sido frequentado por 

2 1. Ampliar o efetivo de guarda-parques da RBG. 
 
2. Capacitar os guarda-parques para que estes 
possam emitir, além das notificações, autos de 
constatação, fortalecendo as ações de fiscalização. 



 

turistas que praticam a pesca 
esportiva, tomam banho de rio e 
circulam com embarcações nos 
rios e canais da UC. Falta 
sinalização para indicar os limites 
da unidade. 

 
3. Ampliar a sinalização da RBG e instalar placas 
nas vias marítima e fluvial. 
 
4. Capacitar os funcionários da UC para que possam 
pilotar e patrulhar as vias marítima e fluvial da 
unidade. 

3 Pontos e roteiros de visitação 
na RBG precisam ser melhor 
definidos, com a implantação 
de um programa de educação 
ambiental e patrimonial. 

3 A unidade tem vivenciado uma 
crescente demanda por atividades 
de educação ambiental e visitação 
escolar. No entanto, é importante 
que ela se organize para fazer 
frente a essa demanda, produzindo 
conteúdo sobre os manguezais e 
os sítios arqueológicos, definindo 
roteiros, estabelecendo atividades 
e monitorando os resultados do 
processo. 

3 1. Implantar o centro de educação ambiental na 
unidade, com infraestrutura adequada para receber 
alunos e professores, e outros públicos. 
 
2. Elaborar um programa de educação ambiental e 
patrimonial, definindo pontos de visitação nos 
manguezais, incluindo áreas de sambaquis, para as 
atividades escolares.  
 
3. Ampliar o número de parcerias para fortalecer as 
atividades de educação na UC. 

4 Necessidade de instalação de 
nova infraestrutura 
administrativa (sede da reserva, 
alojamentos para 
pesquisadores, para guarda-
parques e etc.) e de instalação 
de postos avançados para a 
proteção e fiscalização, 
educação ambiental, e 
monitoramento da unidade. 

4  4 1. Dar início ao projeto de reforma e ampliação da 
sede, e à construção do centro de educação 
ambiental da UC em Araçatiba. 
 
2. Articulações para a implantação de um posto 
avançado de fiscalização no rio Piraquê e outro no 
Clube dos Marambaias. 

5 Poluição e contaminação do 
solo e dos manguezais da 
reserva por inexistência de 
infraestrutura de saneamento 
adequada no entorno da UC. 

5 Inúmeras moradias localizadas na 
margem leste e oeste da RBG não 
possuem infraestrutura de 
saneamento e lançam dejetos sem 
tratamento nos rios da reserva. A 
solução do problema depende de 
outras instituições além do INEA, 
como a Rio Águas e a Cedae. 

5 1. Articular com a Rio Águas, a Cedae e outros 
parceiros a implantação de sistemas alternativos de 
coleta e tratamento de esgotos no entorno da UC. 
 
2. Prospectar com universidades, ONGs e outras 
instituições a viabilidade da implantação de sistemas 
alternativos de tratamento do esgoto e reciclagem de 
esgoto, como os biodigestores, até que as estações 



 

sejam construídas. 
 
3. Instituiu um programa de monitoramento na 
unidade que avalie o nível de contaminação do solo 
e dos recursos hídricos em função dos efluentes 
lançados nos rios que drenam para a UC. 
 

6 Poluição industrial da baía de 
Sepetiba impactando a RBG e 
as comunidades do entorno. 

6 A atividade industrial na baía está 
consolidada e representa um polo 
importante para a economia do 
município, e por conta disso, não 
deve recuar nos próximos anos. 

6 1. Participar ativamente da regulação da zona de 
amortecimento da RBG, contribuindo para a 
diminuição dos impactos causados pelos 
empreendimentos locais sobre a UC. 
 
2. Monitorar o impacto dessas atividades sobre os 
ecossistemas da RBG e propor medidas de redução 
do impacto desses empreendimentos, nos 
licenciamentos realizados pelo INEA. 

7 Falta de sinalização marítima. 7 Dificuldade de estabelecer marcos 
e placas de sinalização no mar 
para indicar a existência da UC. 

7 1. Definir ao longo de toda a UC, e sobretudo nas 
fronteiras marítimas, locais para a instalação de 
marcos e placas indicando a presença da reserva e 
as restrições de uso da área. 
 
2. Buscar soluções e materiais alternativos para a 
produção e instalação das placas de sinalização. 
 
3. Aumentar a fiscalização nas fronteiras marítimas, 
informando e orientando os moradores e outras 
pessoas que frequentam a UC conheçam as 
restrições de uso da área. 

8 Ocupações desordenadas e 
com grande potencial de 
expansão no entorno da UC. 

8 Obras de infraestrutura favorecem 
o avanço da ocupação da região, 
que já é considerada como 
fronteira de expansão do município. 

8 1. Assegurar que a ZA da RBG contribua para 
ordenar a ocupação no entorno da unidade, 
especialmente em áreas de manguezal ainda não 
antropizadas. 
 
2. Articular com as Secretarias Municipais de Obras, 
Meio Ambiente e Habitação para que o crescimento 
urbano dos bairros vizinhos à RBG seja guarnecido 



 

de infraestrutura que reduza o impacto sobre o 
manguezal. 

9 Inexistência de processos de 
avaliação da eficácia de 
manejo. 

9 Falta de acervo das atividades e 
projetos desenvolvidos na UC, o 
que restringe a construção de 
indicadores e a avaliação da 
evolução temporal dos mesmos.  
 
Falta também de uma cultura 
institucional para a avaliação da 
eficácia de manejo nas UCs em 
todo o país.  

9 1. A partir do plano de manejo, definir uma 
abordagem metodológica para avaliar a eficácia de 
manejo da UC, estabelecendo indicadores e 
capacitando a equipe da realização para essa 
análise. 

10 Ausência de linhas de crédito e 
de financiamento específicas 
para atividades que podem ser 
desenvolvidas no entorno da 
UC. 

1
0 

O perfil dos pescadores e coletores 
que utilizam a área da UC é de 
pessoas com baixa escolaridade, 
baixa capacitação profissional, 
portanto, com limitações para 
acessar linhas de financiamento 
(muitos sequer têm documentos, 
como RG e CPF). 
Baixa capacidade de inserção no 
mercado de serviços que vem se 
consolidando, com o crescimento 
do polo gastronômico existente na 
região. 

1
0 

1. Articular uma parceria com as secretarias de 
educação do município e do estado, SEBRAE, 
Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico 
Solidário e outras instituições, para o 
desenvolvimento de programas de alfabetização e 
capacitação para as comunidades de pescadores 
que vivem no entorno da UC, favorecendo a 
transição da atividade de pesca para outras 
atividades produtivas a médio prazo.  
 
2. Considerar as oportunidades que podem se 
consolidar com a criação do GT da Pesca e 
Maricultura na baía de Sepetiba, portaria INEA/RJ 
288, de 19/12/2011, que está analisando a 
viabilidade técnica e financeira de projetos na baía 
de Sepetiba, que receberão recursos da 
ThyssenKrupp CSA, em função das condicionantes 
do seu licenciamento. 
 

F
or

ça
s 

im
pu
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or
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 Pontos Fortes   Oportunidades   Ofensivas ou de Avanço  
1 Situação fundiária quase 

totalmente resolvida. 
1 O processo está sendo conduzido 

pela Superintendência de 
Patrimônio da União (SPU), as 
famílias foram notificadas as casas 

1 1. Acompanhar e monitorar o trabalho da SPU, 
apoiando-a no que for necessário para acelerar a 
conclusão do processo. 
 



 

sinalizadas.  2. Ampliar os canais de comunicação com a 
comunidade sobre o processo de regularização 
fundiária da RBG. 

2 Grande potencial para a 
atividade de educação 
ambiental, associando 
sambaquis e manguezal em um 
programa de visitação com fins 
educacionais e científicos. 

2 A construção de um centro de 
educação ambiental já foi 
aprovada, e o estabelecimento 
dessa infraestrutura vai contribuir 
para estruturar o programa de 
visitação e educação ambiental na 
unidade. 
Além disso, a localização da RBG e 
o crescente interesse por parte de 
escolas em conhecer a unidade 
contribuem favoravelmente com 
esse cenário. 

2 1. Contratar um especialista em educação ambiental 
e patrimonial para estruturar um programa de 
visitação com fins educacionais e científicos na 
unidade. 
 
2. Iniciar as obras de construção do centro de 
educação ambiental em Araçatiba. 
 
3. Avaliar a possibilidade de desenvolver um 
programa de visitação com finalidade científica e 
educacional para outros públicos, que não apenas o 
escolar. 

3 Grande contribuição da unidade 
para a proteção da 
biodiversidade, com registro de 
inúmeras espécies da fauna e 
flora, incluindo espécies 
endêmicas, ameaçadas, 
migratórias e de importância 
econômica, além do fato de 
proteger um importante 
remanescente do ecossistema 
manguezal associado à baía de 
Sepetiba, reforçando a sua 
importância como área 
protegida. 

3 Representa um importante 
remanescente de manguezal em 
bom estado de conservação no 
município e no Estado do Rio de 
Janeiro.  
Apesar das pressões e ameaças às 
quais a unidade está submetida, 
ela tem contribuído para a 
preservação do manguezal e para 
o fornecimento de importantes 
serviços ambientais para as 
comunidades do entorno e toda a 
sociedade, como a proteção da 
linha de costa, filtro de poluentes e 
resíduos, manutenção da 
biodiversidade dos estoques 
pesqueiros.  

3 1. Desenvolver um programa de educação ambiental 
que contribua para a integração da UC com seu 
entorno, destacando o papel desempenhado pelos 
manguezais e o papel estratégico que essa UC 
apresenta. 
 
2. Fortalecer o programa de pesquisa na UC e o 
monitoramento que vem sendo conduzido dessa 
área, para aumentar o conhecimento sobre a 
dinâmica do manguezal, fortalecendo as estratégias 
de proteção da RBG. 
 
3. Desenvolver um programa de comunicação 
ambiental, destacando a importância e o papel que 
essa unidade desempenha no contexto do município, 
divulgando a RBG nos diversos meios de 
comunicação. 

4 A gestão participativa está 
avançando com a existência do 
Conselho Consultivo da UC e 
com o diálogo entre 

4 O Conselho Consultivo da RBG foi 
criado em pela Portaria IEF/RJ/PR7 
264, em 2008. Dezesseis 
instituições compõem o Conselho, 

4 1. Fortalecer a atuação do Conselho promovendo 
reuniões mais frequentes e criando uma Câmara 
Técnica para o acompanhamento da implementação 
do plano de manejo e para acompanhar outros 



 

organizações da sociedade civil 
e o INEA. 

incluindo representantes de 
universidades, ONGs e 
organizações representantes dos 
moradores e pescadores que vivem 
no entorno da UC. 

aspectos importantes na implementação da UC. 
 
2. Ampliar o número de assentos no Conselho, 
convidando outras instituições relevantes no 
contexto regional para integrá-lo, fazendo as 
substituições necessárias. 

5 Disposição dos pescadores e 
catadores em se envolver nas 
ações de recuperação do 
manguezal e de auxiliarem no 
monitoramento de atividades 
ilegais no interior da unidade, 
realizando denúncias e 
contribuindo com o 
patrulhamento da unidade. 

5 Muitos pescadores tem apoiado 
informalmente a proteção da área, 
comunicando à administração da 
UC situações que merecem 
atenção. 

5 1. Fomentar um programa de qualificação dos 
moradores do entorno e pescadores para atuarem 
como condutores, auxiliares de pesquisa, mão de 
obra para as ações de restauração e etc. 
 
2. Priorizar a contratação de mão de obra local para 
a realização de pequenos serviços na UC. 
 
3. Desenvolver programas de estágio e de 
voluntariado para a UC, priorizando a participação da 
comunidade do entorno nesses processos.  

6 Grande potencial para pesquisa 
na UC em diversas áreas, 
dentre elas: ecologia de 
manguezal, fauna, flora, 
arqueologia, mudanças 
climáticas, etc. 

6 Pelo menos 15 projetos com 
autorização de pesquisa 
conduzidos na UC. Alguns 
conselheiros são pesquisadores e 
atuam na área. Existe um 
programa de monitoramento dos 
manguezais de Guaratiba que vem 
sendo conduzido há mais de uma 
década pelo Nema/Uerj e cujos 
resultados devem ser incorporados 
à gestão deste território. 

6 1.Contratar um profissional para coordenar as 
atividades de pesquisa na UC, fazendo a interface 
entre o pesquisador e a unidade, e que assegure o 
emprego dos resultados dos projetos na gestão e 
manejo da reserva. 
 
2. Definir temas prioritários de pesquisa, por meio de 
um seminário envolvendo SEPES, Conselho e 
pesquisadores que atuam na RBG. 
 
3. Prover a UC de infraestrutura apropriada para a 
pesquisa, como alojamentos, espaço para triagem e 
armazenamento de materiais, etc. 
 
4. Articulação com universidades e institutos de 
pesquisa, divulgando a unidade e as linhas 
prioritárias de pesquisa. 

7 Efetivo de sete guarda-parques 
do SEGPAR/INEA atuando na 

7 Em 2010, um destacamento com 
sete guarda-parques foi dirigido à 

7 1. Capacitar os guarda-parques para que eles 
possam ampliar as ações de proteção e fiscalização, 



 

UC. RBG. emitindo notificações e autos de constatação. 
 
2. Capacitar os guarda-parques para que eles 
possam auxiliar nas ações de educação ambiental e 
demais atividades da UC. 

8 Conhecimento tradicional das 
comunidades do entorno em 
relação ao manejo do mangue. 

8  8 1. Aproveitar o conhecimento, os saberes e a grande 
vivência dos moradores do entorno e pescadores 
mais antigos, sobre a história do manguezal, a 
evolução da ocupação desse território e incorporá-
los ao programa de educação ambiental da UC. 

9 Oportunidade de promoção do 
desenvolvimento local por meio 
da integração da comunidade 
na prestação de serviços à UC. 

9  9 1. Fomentar um programa de qualificação dos 
moradores do entorno e pescadores para atuarem 
como condutores, auxiliares de pesquisa, mão de 
obra para a restauração e etc. 
 
2. Priorizar a contratação de mão de obra local para 
a realização de pequenos serviços na UC. 
 
3. Desenvolver um programa de pequenas 
concessões de serviços para os moradores do 
entorno, como limpeza, lanchonete e etc. 



 

16. ZONEAMENTO DA UC 

O zoneamento da UC constitui um instrumento de ordenamento territorial, usado como 
recurso para se atingir melhores resultados no manejo da unidade, pois estabelece 
usos diferenciados para cada zona, conforme sua vocação ambiental. O zoneamento 
é conceituado pela Lei nº 9.985/2000 como definição de setores ou zonas em uma 
UC, com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar 
os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser 
alcançados de forma harmônica e eficaz. 
 
O zoneamento e a caracterização das zonas e áreas que compõem o plano de manejo 
da Reserva Biológica Estadual de Guaratiba segue o que propõe o Roteiro 
Metodológico para a Elaboração de Planos de Manejo para Parques Estaduais, 
Reservas Biológicas e Estações Ecológicas (INEA, 2010).  
 
A Tabela 15  apresenta as zonas e áreas estabelecidas para a RBG, bem como a área 
ocupada por elas. O mapa pode ser visualizado no Anexo 2. 
 
Tabela 15. Área total em hectares das zonas e áreas previstas no zoneamento da RBG e o seu 
percentual em relação à área total da UC. 

Zoneamento Área da RBG 
(ha) 

% em relação 
à área total 

da RBG 

Inserção na 
ZP 

(ha) 

Inserção 
na ZC 
(ha) 

Zona de Preservação (ZP) 1.249,69 37,19 -  
Zona de Conservação (ZC) 2.210,51 62,81 - - 

Área Histórico-Cultural 
(AHC) 

47,07 1,40 14,29 32,78 

Área de Recuperação (AR) 269,36 8,02  269,36 
Área de Uso Conflitante 

(AUC) 15,38 0,46  15,38 

Área de Uso Especial 
(AUE) 

3,93 0,12 0 3,93 

 
A Tabela 16 , apresenta uma síntese das zonas e áreas definidas para a RBG, os 
principais critérios utilizados para a sua definição, uma caracterização geral da área 
em relação aos meios físico e biótico, os principais conflitos associados à zona/área e 
os usos permitidos. 



 

Tabela 16. Síntese do zoneamento da RBG, com as zonas e áreas, critérios, caracterização geral, principais conflitos e usos permitidos. 

Zonas/áreas Critérios de 
zoneamento 

Caracterização geral  
Principais conflitos Usos permitidos 

Meio físico  Meio biótico  
Zona de 

Preservação 
(ZP) 

1. Grau de 
conservação da 

vegetação. 
 

2. A variabilidade 
ambiental existente na 

reserva. 
 

3. A presença de 
áreas de transição. 

 
4. A presença de sítios 

de pouso e 
alimentação para aves 

migratórias. 
 

5. A presença de sítios 
arqueológicos. 

Incorpora o trecho da 
planície de maré superior, 

que corresponde às 
planícies hipersalinas, 

nas quais o solo 
apresenta maior 
concentração de 

salinidade e topografia 
um pouco acima das 
cotas verificadas nas 

áreas com as florestas de 
mangue. Incorpora 

também áreas 
consideradas como 
planície inferior, que 

correspondem àquelas 
com vegetação de 

manguezal. 
 

A ZP inclui, ainda, a Ilha 
de Bom Jardim e o canal 

do Pedrinho, formado 
pelos baixos cursos dos 
rios que deságuam na 

baía de Sepetiba, além do 
baixo curso do rio 

Piracão, que corta a 
reserva. 

Incorpora também uma 
parte importante do 
aquífero presente na 

RBG. 

As florestas de mangue 
são representadas pelas 
três espécies típicas de 
mangue que ocorrem 
em toda a unidade: 
Rizophora mangle, 

Laguncularia racemosa 
e Avicennia 

schaueriana. 
 

Na porção norte da ZP, 
próximo à Avenida das 

Américas, a espécie que 
predomina é Salicornia 

gaudichaudiana, 
e outras espécies 

herbáceas, como Tipha 
sp., Panicum sp., etc. 
(PELLEGRINI, 2000). 

 
Essa zona compõe uma 
amostra da diversidade 
estrutural das florestas 
de mangue presentes 
na UC (florestas de 
franja, transição e 

bacia), como também 
maiores áreas de 

apicum presentes no 
território da unidade 
(ESTRADA, 2000). 

 
Algumas áreas, em 

Atividades de pesca e 
coleta de recursos 

pesqueiros ocorrem em 
alguns trechos da ZP. 

Também circulam barcos, 
sobretudo de pesca, mas 

também de lazer, em 
especial no canal do 

Pedrinho e rio Piracão. 
 

Essas atividades ocorrem 
com menor intensidade 
que na ZC, mas ainda 

devem ser alvo de 
atenção. 

 

1. Pesquisa científica e 
monitoramento da área. 

 
2. Proteção e 
fiscalização. 

 
3. Manejo (desde que 
embasada em estudos 

técnicos que 
comprovem a 

viabilidade da atividade 
e com a definição de 

critérios rigorosos que 
resguardem a área de 
intervenções capazes 
de causar impactos 

negativos que superem 
os benefícios do 

manejo). 
 



 

especial as de apicum, 
são utilizadas como 
ponto de repouso e 
alimentação de aves 
migratórias e para 

diversas espécies de 
caranguejo. 

Zona de 
Conservação 

(ZC) 

1. Áreas localizadas 
mais na periferia da 

UC, estando, portanto, 
mais sujeitas aos 
efeitos antrópicos, 

como o lançamento de 
esgoto doméstico. 

 
2. Incorpora a maior 
parte dos locais onde 

existem áreas 
alteradas que devem 

ser restauradas. 
 

3. Incorpora as áreas 
onde a pressão da 
pesca e coleta é 

maior. 
 

4. Incorpora as áreas 
onde existem 

moradias e áreas de 
cultivo na UC. 

Compreende as áreas da 
planície de maré inferior. 
Inclui o baixo curso do 

dos rios Piraquê, na face 
oeste, e Portinho, além 

dos canais meandrantes 
da microbacia dos rios 

Itapuca/João Correia, na 
face leste. 

Incorpora ainda o fundo 
da baía de Sepetiba, que 

faz parte da RBG. 

A ZC abriga uma área 
com características 

semelhantes à ZP, no 
entanto, são áreas mais 
alteradas do manguezal 
e sob maior influência 
antrópica, seja pela 

presença da Estrada de 
Barra de Guaratiba, pela 

presença de casas do 
entorno, das áreas de 

cultivo e áreas 
degradadas, como 

também pela pesca, 
coleta de recursos do 

mangue e circulação de 
barcos, mais intensas 

na ZC. Também 
incorpora as áreas 

úmidas 

1. Pesca e coleta de 
recursos do manguezal, 

principalmente associada 
aos rios João Correia, 

Portinho e aos canais de 
maré que compõem a ZC. 

 
2. Tráfego de 

embarcações, sobretudo 
nos canais dos rios 

Portinho e João Correia, 
onde ficam atracados os 
barcos de pescadores 
artesanais, e canais do 

Pau Torto e do Bacalhau, 
por onde circulam as 

embarcações de 
moradores e turistas que 
trafegam, sobretudo, nos 

finais de semana. 
 

3. Por estar localizada 
nas áreas mais próximas 
das fronteiras da reserva, 
está mais vulnerável aos 

incêndios florestais. 
 

4. Grande quantidade de 
lixo é lançada nos 

1. Pesquisa científica e 
monitoramento da área. 

 
2. Proteção e 
fiscalização. 

 
3. Manejo (desde que 
embasada em estudos 

técnicos que 
comprovem a 

viabilidade da atividade 
e com a definição de 

critérios rigorosos que 
resguardem a área de 
intervenções capazes 
de causar impactos 

negativos que superem 
os benefícios do 

manejo). 
 

4. Visitação com fins 
educacionais, incluindo 

uma das áreas de 
sambaqui. 

 
5. Nessa área serão 

instaladas as 
infraestruturas 

necessárias para a 



 

manguezais, sobretudo 
ao longo da Estrada 
Roberto Burle Marx. 

 
5. Lançamento de esgoto 
doméstico sem nenhum 
tipo de tratamento direto 

nos manguezais, por 
parte das casas 

localizadas ao longo da 
Estrada Roberto Burle 

Marx e nas margens do 
Piraquê. 

administração e 
proteção da UC. 

Área 
Histórico-

Cultural (AHC) 

1. Incorpora os locais 
onde foram 

localizados os 
sambaquis no interior 

da RBG. 

Segundo Ferreira e 
Oliveira (1985 apud 

PELLEGRINI, 2000), os 
sambaquis encontram-se 
em patamares superiores 

em relação à planície, 
com topografias variando 

entre 2, 5 e 6 metros. 

 Uma parcela importante 
dos sambaquis existentes 
no interior da RBG, bem 
como em toda a planície, 

encontra-se total ou 
parcialmente destruída, 
muitas vezes sem que a 
população que vive no 

local saiba da existência 
desses sítios. Eles foram 
destruídos por servirem 
de matéria-prima para a 

indústria de cal e de 
ração animal, e pelo 
próprio processo de 

urbanização pelo qual 
passou a região. Assim, 

estudos para a 
localização precisa e 

sinalização desses sítios, 
resgate e salvamento, 

bem como a investigação 
e interpretação desses, 

1. Proteção. 
 

2. Fiscalização dessas 
áreas. 

 
3. Pesquisa 
arqueológica 

interdisciplinar. 
 

4. Educação 
patrimonial. 

 
4. A visitação será 

estimulada no sambaqui 
Zé Espinho, mas outros 
sítios de melhor acesso 
devem ser considerados 

para o trabalho de 
visitação com fins 

educacionais. 



 

da história dos povos 
sambaquieiros, são 
fundamentais para 

garantir a sua proteção. 
Áreas de 

Recuperação 
(AR) 

1. Áreas alteradas e 
degradadas no 

território da RBG 
 

2. Áreas alteradas, 
cuja vegetação de 

mangue foi substituída 
por outras formas de 

vegetação. 
 

 Nessas áreas as 
espécies nativas foram 
substituídas por outras 
espécies, em especial 
gramíneas forrageiras. 

 
Há ainda as áreas de 

restauração, nos 
setores 3 e 4 da RBG, 

que possivelmente eram 
de manguezal, mas que 

em função da 
construção da estrada e 

dos aterramentos 
realizados na região, foi 
colonizada por outras 

espécies e hoje 
apresenta uma 

fisionomia de floresta 
em estágio inicial de 

regeneração. 

As áreas para 
recuperação existentes 

dentro da RBG decorrem 
da existência de moradias 

no interior da unidade e 
das atividades de cultivo 

e produção pecuária 
praticadas pelos antigos 

moradores. Com a 
redelimitação da unidade, 

a maior parte das 
moradias foi excluída dos 

limites da UC. Restam 
apenas as casas que se 

localizam nas margens da 
Estrada Roberto Burle 

Marx, com uma 
concentração maior em 

Araçatiba. 

1. Pesquisa científica e 
monitoramento. 

 
2. Visitação com fins 

educacionais ou 
científicos. 

 
3. Restauração das 
áreas degradadas. 

Áreas de Uso 
Conflitante 

(AUC) 

1. Incorpora as áreas 
com cultivos. 

 
2. Áreas onde existem 
casas dentro da UC. 

 
3. Uma antena 

localizada no setor 2 
da RBG. 

 
3. Quadra de um 

  Os proprietários das 
casas serão reassentados 

em bairros próximos à 
unidade. A regularização 
das áreas está a cargo da 

Superintendência do 
Patrimônio da União e o 

processo está em 
andamento. 

A essas casas também 
estão associadas as 

1. Proteção e 
fiscalização. 

 
2. Manejo. 

 
3. Pesquisa científica. 



 

condomínio construída 
dentro do território da 

RBG, no setor 4. 
 

4. Área de circulação e 
estacionamento de 
embarcações de 

residências que foram 
excluídas do território 

da UC, mas cujos 
barcos ficam 

atracados nas águas 
sob domínio da 

unidade. 
 

áreas de cultivo, 
sobretudo de plantas 

ornamentais, que existem 
dentro da unidade. Uma 

vez regularizada a 
situação dessas 

moradias, as áreas de 
cultivo também deixarão 
de existir e deverão ser 
incorporadas às áreas 

para recuperação. 
Quanto à antena, ela foi 

instalada há muitos anos, 
mas o local onde ela está 

foi incorporado ao 
território da UC 

recentemente, com a 
última redelimitação da 

unidade. 
O condomínio obteve 

licenciamento e anuência 
do INEA, no entanto, eles 

invadiram parte do 
território da unidade ao 
construir sua quadra de 

esportes. 
Quanto à área de 

estacionamento das 
embarcações, o uso 

desse território deve ser 
ordenado, limitando o 

acesso e as condições de 
uso. 

Áreas de Uso 
Especial 
(AUE) 

1. As áreas mais 
periféricas da UC, na 

ZC, onde deve ser 

  No local onde será 
implantada a 

infraestrutura do centro 

1. Implantação de 
infraestrutura adequada 
e de baixo impacto para 



 

instalada a  
infraestrutura 

necessária para as 
atividades de 

educação ambiental, 
pesquisa, proteção e 
fiscalização da UC. 

 
2. As áreas de 
visitação com 
finalidade de 

educação ambiental 
também são incluídas 

na AUE, como 
determina o Roteiro 
Metodológico (INEA, 
2010) para os casos 

de reservas biológicas 
e estações ecológicas. 

 
3. Também foram 
definidas algumas 

áreas para a 
implantação de 

aceiros, que são mais 
vulneráveis aos 

incêndios. 

de educação ambiental, 
em Araçatiba, existem 
muitos moradores. Ela 

representa um dos 
principais acessos 

utilizados por pessoas 
que frequentam a UC 
para atividades não 

permitidas oficialmente, 
como pesca e lazer. Essa 
região carece, portanto, 

de um trabalho de 
sensibilização e 

fiscalização. 
 

As áreas de aceiro 
recomendadas nesse 

plano concentram-se na 
face norte do setor 1 da 
UC, em alguns trechos, 
ao longo da Avenida das 

Américas, bem como 
contornando o setor 2. 

Elas foram definidas com 
base nos sítios onde a 

presença do fogo é mais 
frequente, evitando a sua 

entrada na UC. A 
viabilidade da 

implantação dessas áreas 
deve ser avaliada pelos 
guarda-parques da RBG 

e incorporada ao plano de 
prevenção e combate a 

incêndios da RBG. 

a unidade. 
 

2. Implantação dos 
aceiros. 

 
3. Pesquisa científica. 

 
4. Proteção e 
fiscalização. 



 

16.1. Caracterização das zonas e áreas 

 

16.1.1. Zona de Preservação - ZP  

Tipologia : é aquela destinada à preservação dos ecossistemas, através da proteção 
do habitat de espécies residentes, migratórias, raras, endêmicas, e/ou ameaçadas 
de extinção, bem como à garantia da perenidade dos recursos hídricos, das 
paisagens e das belezas cênicas, da biodiversidade e dos sítios arqueológicos.  
 
Objetivos específicos: 
 

1. Proteger os manguezais em melhor estado de conservação dentro da RBG. 
2. Proteger as áreas utilizadas para alimentação e abrigo por muitas espécies 

de aves aquáticas e migratórias. 
3. Proteger os recursos hídricos e ambientes aquáticos associados aos 

manguezais. 
4. Proteger amostras dos sambaquis existentes no território da RBG. 

 
Atividades admitidas:  pesquisa e monitoramento; proteção e fiscalização (em 
casos de evidência de caça, pesca e coleta de recursos pesqueiros, fogo ou outras 
ameaças). 
 
Normas: 
 

1. A visitação só será permitida sob condições especiais, com anuência 
expressa da administração da unidade. 

2. As atividades humanas prioritárias serão a pesquisa, o monitoramento, e a 
fiscalização. 

3. A pesquisa ocorrerá exclusivamente com fins científicos. 
4. A fiscalização será intensiva e diária para a proteção desta zona, evitando a 

sua invasão para a pesca, caça, retirada de madeira, usos recreacionais, 
fogo e outras ameaças à integridade da unidade. 

5. As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos 
recursos naturais. 

6. Não será permitida a instalação de quaisquer infraestruturas. 
7. Os deslocamentos por barcos motorizados serão permitidos para fins de 

fiscalização e pesquisa, com anuência da administração da UC, sob 
velocidade controlada. 

 
Descrição dos limites da ZP: 
 
A ZP localiza-se na porção central do setor 1 da RBG, ocupando uma área de 
1.248,685 hectares, o que corresponde a 37,16% da área total da RBG.  
 
A oeste, a partir do Campo do Peixoto, a ZP abrange as áreas de apicum e a 
floresta de mangue que margeia as águas da baía de Sepetiba a sudoeste e sul, 
seguindo em direção a sudeste pela margem esquerda do canal do Pau Torto, 
englobando a Ilha do Bom Jardim, até a margem esquerda do canal do Pedrinho, 
seguindo por esta margem em direção noroeste, até o rio sem nome, seguindo por 
este em direção norte, englobando os apicuns da Ilha do Capão até a margem 
esquerda do rio Piracão, seguindo por esta margem em direção norte, até as áreas 
de apicuns ao norte, margeando estas áreas até o Campo do Peixoto a noroeste. 
 



 

16.1.2. Zona de Conservação - ZC 

Tipologia:  é aquela destinada à conservação dos ecossistemas, com potencial para 
recuperação ou regeneração futura, admitindo uso indireto. Constitui-se como uma 
zona de transição entre a ZP e demais áreas. 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Conservar os manguezais da RBG. 
2. Assegurar a proteção dos cursos d’água, rios e canais, localizados na ZC. 
3. Assegurar a proteção à pesquisa nos sambaquis. 
4. Proporcionar áreas para a condução de pesquisa científica. 
5. Proporcionar áreas de visitação com fins educacionais, com baixa 

intensidade de impacto, em áreas específicas delimitadas pelo plano de 
manejo. 

6. Proporcionar áreas de visitação aos sambaquis, como parte das atividades 
de educação da RBG, em áreas específicas delimitadas por este plano. 

7. Acolher a infraestrutura destinada à gestão e ao manejo da RBG. 
 
Atividades admitidas : pesquisa, proteção e fiscalização, educação ambiental e 
patrimonial. Nesta zona, poderão ser instaladas as infraestruturas necessárias à 
fiscalização e controle de atividades permitidas. 
 
Em caráter temporário e transitório, serão permitidas na ZC a pesca e a coleta de 
recursos do manguezal para pescadores artesanais. Esta permissão vai compor o 
ordenamento da pesca no território da unidade, orientada pelo cadastramento dos 
pescadores que utilizam a área, e pela assinatura de um termo de compromisso 
entre estes e o INEA, definindo e regulando as condições de uso da área. Do 
mesmo modo, será permitida a circulação de embarcações devidamente 
cadastradas pelo INEA, que tenham recebido uma autorização provisória para a 
circulação. 
 
Descrição dos limites da ZC: 
 
A ZC cobre integralmente os setores 2, 3 e 4 da unidade, e a região periférica do 
setor 1 da RBG, ocupando uma área de cerca de 2.110 hectares. 
 
A norte e oeste do setor 1, ela começa a partir da cerca da reserva e segue por uma 
distância de cerca de 300 metros até a ZP. A partir do CTEx, cobre todo o fragmento 
que fica a leste do centro tecnológico, seguindo numa linha reta contornando todo o 
seu muro e desce até o final da Ilha do Bom Jardim. Ao sul, a ZC compreende toda 
a lâmina d’água da baía de Sepetiba, segue contornando a Ilha de Bom Jardim e o 
canal do Bacalhau.  
 
Normas: 
 

1. As atividades permitidas na ZC são a pesquisa, o monitoramento, a 
recuperação de áreas degradadas, a visitação com fins educacionais e a 
fiscalização. 

2. A pesca e coleta de recursos pesqueiros na ZC será permitida em caráter 
temporário, apenas para pescadores artesanais, desde que cadastrados pelo 
INEA, com termo de compromisso assinado com a instituição, seguindo as 
diretrizes para uso de apetrechos, tamanho e quantidade de pescado, 
período de defeso e etc., estabelecidos neste termo. 



 

3. A circulação de embarcações na ZC da RBG será permitida em caráter 
temporário, para condutores cadastrados pelo INEA, portando a autorização 
emitida pelo INEA, respeitando as condições estabelecidas no termo de 
compromisso assinado entre o proprietário de embarcações e o INEA.  

4. As infraestruturas necessárias para a administração e manejo da UC devem 
ser instaladas nessa zona, sempre em harmonia com a paisagem. 

5. Esta zona será constantemente fiscalizada, tanto pela via terrestre, como 
marítima e fluvial. 

6. O trânsito de veículos e de embarcações só poderá ser feito a baixas 
velocidades (limite máximo de 40 km/h). 

7. No caso do uso de veículos e embarcações, não serão permitidos motores 
fora dos parâmetros admitidos pelo CONAMA para ruídos ou poluição. 

8. É expressamente proibido o uso de buzinas nesta zona 
 

16.1.3. Área Histórico-Cultural (AHC) 

Tipologia: é aquela onde são encontradas amostras do patrimônio arqueológico da 
UC, constituído por sambaquis, que serão preservadas, estudadas e interpretadas 
para a visitação, servindo à pesquisa, educação e uso científico.  
 
Atividades admitidas:  pesquisa, proteção e educação ambiental e patrimonial. 
 
Normas: 
 

1. As AHCs da RBG estão inseridas na zona de preservação e na zona de 
conservação da UC, sendo que apenas aquelas localizados na ZC poderão 
ser utilizados para visitação.  

2. A visitação a esses sítios apenas se dará com o propósito de pesquisa (em 
ambas as zonas) e de educação ambiental (apenas os da ZC). 

3. Os sambaquis que não podem ser visitados devem ser interpretados e suas 
informações expostas no centro de educação ambiental. 

4. Durante a visitação, será proibida a retirada ou a alteração de quaisquer 
atributos desses sítios. 

5. Não será permitida a alteração das características originais dos sítios 
arqueológicos. 

6. Quaisquer infraestruturas instaladas, quando permitidas, não poderão 
comprometer os atributos da AHC. 

7. As pesquisas a serem efetuadas deverão ser compatíveis com os objetivos 
da UC e não poderão alterar o ambiente, especialmente em casos de 
escavações, ressalvadas as pesquisas arqueológicas devidamente 
autorizadas pelo órgão competente (Inepac, Iphan, etc.) e pelo INEA. 

8. Deverá haver fiscalização periódica em toda essa área. 
 

16.1.4. Área de Recuperação (AR) 

Tipologia:  é aquela que está em processo de recuperação. Uma vez recuperada, 
será incorporada novamente a uma das zonas da UC. As espécies exóticas 
introduzidas devem ser progressivamente removidas e a recuperação poderá ser 
natural ou induzida.  
 
Atividades admitidas:  pesquisa, proteção, manejo e educação ambiental. A 
recuperação dos ecossistemas degradados deve priorizar o método de regeneração 
natural. A recuperação induzida estará condicionada à elaboração de um projeto 
específico para cada trecho a ser recuperado, aprovado pelo INEA. 
 
Normas: 



 

 
1. As ARs estão inseridas apenas na zona de conservação da UC. 
2. As técnicas de recuperação das áreas perturbadas ou degradadas 

empregadas podem ser dar pelo método da regeneração natural ou induzida, 
neste caso, mediante projeto específico autorizado pelo INEA, atendendo 
aos princípios, conceitos, normas e procedimentos contidos neste PM, e ao 
escopo da Resolução INEA n° 36, de 08 de julho de 2011. 

3. Na recuperação induzida somente poderão ser usadas espécies nativas, 
devendo ser erradicadas as espécies exóticas porventura existentes. 

4. Os trabalhos de recuperação poderão ser interpretados para o público no 
centro de visitantes. 

5. As áreas restauradas podem ser visitadas para fins educacionais, desde que 
esta atividade não prejudique o processo de restauração. 

6. Não serão instaladas infraestruturas, com exceção daquelas necessárias aos 
trabalhos de recuperação induzida. 

7. Tais instalações serão provisórias, preferencialmente construídas em 
madeira. 

8. Os resíduos gerados nestas instalações deverão ser acondicionados 
separadamente, recolhidos periodicamente e depositados em local destinado 
para tal. 

9. O acesso será restrito aos pesquisadores, ao pessoal técnico e aos 
auxiliares de campo envolvidos nos trabalhos de restauração e apoio às 
pesquisas, ressalvada a situação de servidão de passagem. 

10. A fiscalização deve acontecer com o intuito de coibir ilícitos ambientais nas 
áreas que se encontrem em recuperação. 

 
16.1.5. Área de Uso Especial (AUE) 

Tipologia:  é aquela que contém as áreas necessárias à gestão da UC, 
contemplando estruturas administrativas e de controle e fiscalização, inclusive 
acessos, trilhas e áreas de visitação para fins educacionais. Estas áreas, localizadas 
majoritariamente na periferia da UC, foram escolhidas e devem ser controladas de 
forma a não conflitarem com seu caráter natural.  
 
O objetivo geral  de manejo é minimizar o impacto da implantação das estruturas ou 
os efeitos das obras no ambiente natural. 
 
Atividades admitidas:  infraestrutura necessária à administração, proteção e 
fiscalização, pesquisa e visitação com finalidade educacional. 
 
Normas: 
 

1. As áreas de uso especial estão inseridas somente na zona de conservação 
da UC. 

2. A AUE destina-se a conter as infraestruturas administrativas e de proteção 
da UC, bem como os aceiros, as trilhas e o centro de educação ambiental da 
RBG. 

3. As instalações desta área deverão estar localizadas, preferencialmente, na 
periferia da UC. 

4. As construções e reformas deverão estar em harmonia com o meio 
ambiente. 

5. O estacionamento de veículos somente será permitido aos funcionários, 
pesquisadores e prestadores de serviços. 



 

6. Deverá conter locais específicos para a guarda e o depósito dos resíduos 
sólidos gerados na UC, os quais deverão ser removidos para aterro sanitário 
ou vazadouro público mais próximo, fora da UC. 

7. A fiscalização será permanente. 
8. Os veículos deverão transitar em baixas velocidades e será proibido o uso de 

buzinas. 
9. Os esgotos deverão receber tratamento adequado para não contaminar 

corpos hídricos, nascentes e drenagens, prevendo-se tratamento com 
tecnologias alternativas de baixo impacto. 

 
16.1.6. Área de Uso Conflitante (AUC) 

Tipologia:  é aquela constituída por espaços localizados dentro da UC, cujos usos e 
finalidades, estabelecidos antes de sua criação, conflitam com os objetivos de 
conservação da área protegida.  
 
As áreas de uso conflitante identificadas na RBG podem ser vistas na Figura 19 . 
 

 
Figura 19. Áreas de Uso conflitante identificadas no território da RBG. 

 
Uma breve caracterização dessas AUCs é apresentada abaixo. 
 
1. Edificação correspondente a uma casa localizada no setor 2 da RBG, na área 

conhecida como Campo do Saco, próximo à margem do rio Piracão. 
Aparentemente a casa é antiga, anterior à incorporação do Campo do Saco ao 



 

território da RBG, o que se deu com a publicação do Decreto nº 5.842/2010. Ela 
não está inserida no programa de regularização fundiária da RBG, que está 
sendo conduzido pelo SPU. Desse modo, o proprietário deve ser notificado para 
que possa apresentar a titulação de propriedade da área, caso a possua, o que 
deve indicar as medidas que deverão ser tomadas pelo INEA para a 
regularização dessa área. 

2. Antena, possivelmente uma estação rádio-base (ERB), localizada também no 
setor 2 da RBG, cuja empresa proprietária não foi identificada. Assim como no 
caso anterior, a antena já estava instalada no Campo do Saco, antes da 
publicação do Decreto nº 5.842/2010. Essa área foi considerada uma área 
estratégica externa para a RBG. A empresa deve ser notificada e apresentar os 
documentos referentes ao seu processo de licenciamento para que a equipe da 
RBG/INEA possa avaliar as medidas a serem tomadas. 

3. Quadra do condomínio Recanto das Graças, localizado no limite leste do setor 4 
da RBG. Trata-se de um empreendimento licenciado pelo órgão estadual antes 
da criação do INEA, mas a recente construção da sua quadra esportiva avançou 
sobre o território da unidade. A empresa responsável pela obra deve ser autuada 
e notificada para eliminar a quadra esportiva e recuperar a área. 

4. Edificação associada a uma casa que existe fora do território da unidade, a 
aproximadamente 600 metros da Avenida das Américas, no extremo sudeste do 
setor 4 da RBG. O procedimento a ser adotado é semelhante ao descrito para a 
AUC 1. 

5. Trata-se de uma área de cultivo de plantas ornamentais. A casa associada a 
este cultivo foi excluída do território da RBG com a publicação do Decreto nº 
5.842/2010, que redelimitou a UC e excluiu áreas de ocupação consolidadas do 
seu território. No entanto, uma parte desse cultivo encontra-se dentro dos limites 
da reserva. 

6. Área com edificações e cultivos. A casa já foi sinalizada pelo SPU e o processo 
de realocação da família que ali reside está curso. Associada a essa moradia, 
também existe uma área cultivada, que deverá ser eliminada e restaurada após 
a realocação dos moradores. 

7. Área com edificações e cultivos, idem à AUC 6. 
8. Área com edificação. Trata-se de uma casa que permaneceu no território da 

RBG, com a publicação do Decreto nº 5.842/2010. A casa já foi sinalizada pelo 
SPU e o processo de realocação da família residente está curso.  

9. Idem à AUC 8. 
10.  Idem à AUC 8. 
11. Idem à AUC 8. 
12. Idem à AUC 6. 
13. Idem à AUC 8. 
14. Idem à AUC 8. 
15. Idem à AUC 8. 
16. Idem à AUC 8. 
17. Idem à AUC 8. 
18. Idem à AUC 8. 
19. Circulação de barcos: nessa área, muitos moradores que tiveram suas casas 

excluídas dos limites da reserva, todavia utilizam o território da RBG para 
guardar suas embarcações e por ali circulam, até atingir os demais rios e canais 
da UC, que têm sido muito utilizados por embarcações de turismo e lazer. O uso 
desse território precisa ser ordenado, com a notificação de todos os proprietários 
de embarcações para o estabelecimento de termo de compromisso entre esses 
e o INEA, definindo regras de uso desse território. 

 
Atividades admitidas : fiscalização e proteção. 
 



 

Normas: 
 

1. As AUCs da RBG estão inseridas apenas na zona de conservação da UC. 
2. A fiscalização será intensiva no entorno e/ou dentro da área de uso 

conflitante, conforme o caso. 
3. As áreas com edificações não poderão passar por obras de expansão ou 

reformas, aumentando a área construída da propriedade, salvo em situação 
de precariedade e devidamente autorizadas pela RBG/INEA. 

4. As áreas de cultivo dessas propriedades não poderão sofrer acréscimo 
(aumento de culturas agrícolas permanentes/temporárias, bem como o uso 
de produtos químicos contendo princípios ativos residuais). 

5. As áreas de cultivo existentes na RBG devem ser manejadas de modo a 
evitar o alastramento de espécies exóticas dentro da UC e causar outros 
impactos ao ambiente natural. 

6. As construções irregulares existentes dentro do território da UC devem ser 
expressamente suprimidas, e o responsável por esse impacto, 
responsabilizado de acordo com a legislação vigente. 

 
16.2. Entorno e zona de amortecimento 

A zona de amortecimento de uma UC é a área adjacente imediatamente contígua à 
UC, delimitada especificamente para cada unidade de conservação no seu plano de 
manejo, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a UC (Lei no 
9.985/2000, art. 2, inciso XVIII). 
 
Para a definição do entorno e da zona de amortecimento da RBG utilizou-se, como 
referência inicial, um buffer de 3 km ao redor da unidade. Essa delimitação coincide 
com o definido pela Resolução n° 428, de dezembro de 2010, que determina que o 
licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam 
afetar UC e sua ZA, fundamentado no estudo de EIA/RIMA, só poderá ser 
concedido mediante autorização do órgão responsável pela administração da 
unidade. Nesse caso, cabe ao órgão responsável pela administração da UC a 
avaliação quanto à aprovação do empreendimento ou a sua revisão, quando este 
mostrar-se incompatível com a presença da unidade. 
 
A partir deste buffer inicial foram utilizados os critérios estabelecidos no Roteiro 
Metodológico (INEA, 2010) para a definição da ZA, de forma a ampliar ou reduzir 
esse limite, conforme o caso. A seleção e a priorização dos critérios contaram com a 
colaboração dos especialistas das diversas áreas que trabalharam na elaboração do 
diagnóstico desse plano de manejo e dos técnicos do INEA. A partir desse exercício, 
foram feitos os refinamentos e ajustes na ZA.  
 
A zona de amortecimento da RBG ocupa uma área de 5.224,00 hectares, sendo 
2.765,42 ha na parte continental e 2.458,57 ha na parte marinha (Anexo 2 ). 
 
Uma síntese dos critérios adotados e o peso atribuído a cada um deles na definição 
da ZA são apresentados na Tabela 17.  
 
Tabela 17. Critérios para a definição e o ajuste da zona de amortecimento da RBG. 
CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO  

Critérios para inclusão 
PESO 

Alto  Médio  Baixo  
Microbacias dos rios que fluem para a UC. X   
Áreas de recarga de aquíferos. X   



 

A velocidade, o sentido e a sazonalidade das 
correntes marinhas e os ventos que afetem a UC. 

X   

Locais de nidificação ou de pousio/dormitório de aves 
migratórias. 

 X  

Áreas litorâneas, tais como manguezais, estuários, 
restingas, dunas, lagunas, praias arenosas, e costões 
rochosos que tenham significativa relação química, 
física ou biológica com a UC. 

X   

Locais de desenvolvimento de projetos e programas 
federais, estaduais e municipais que possam afetar a 
UC. 

X   

Áreas úmidas com importância ecológica para a UC. X   
Unidades de conservação em áreas contíguas. X   
Áreas naturais preservadas, com potencial de 
conectividade com a UC. 

X   

Remanescentes de ambientes naturais próximos à UC 
que possam funcionar ou não como corredores 
ecológicos. 

X   

Sítios de alimentação, descanso/pouso e reprodução 
de espécies que ocorrem na UC.  

X   

Áreas com risco de expansão urbana ou presença de 
construção que afetem aspectos paisagísticos 
notáveis junto aos limites da UC. 

X   

Ocorrência de acidentes geográficos e geológicos 
notáveis ou aspectos cênicos próximos à UC. 

  X 

Fenômenos oceanográficos que apresentem 
significativa relação química, física ou biológica com 
as UC marinhas. 

X   

Sítios de importância ecológica para espécies 
marinhas (áreas de reprodução, desova e alimentação 
de espécies), assim como bancos de algas. 

X   

Sítios arqueológicos e paleontológicos. X   

Critérios para não inclusão 
PESO 

Alto  Médio  Baixo  
Áreas urbanas já estabelecidas. X   
Áreas estabelecidas como expansões urbanas pelos 
Planos Diretores municipais ou equivalentes 
legalmente instituídos. 

 X  

Critérios para ajuste 
PESO 

Alto  Médio  Baixo  
Limites identificáveis no campo. X   
Influência do subsolo (que possa comprometer os 
aquíferos e os solos da UC). 

X   

 
16.3. Áreas estratégicas 

Para a RBG foram definidas três Áreas Estratégicas Internas (AAIs) e duas Áreas 
Estratégicas Externas (AAEs). A definição dessas áreas foi realizada com base nos 
critérios indicados no Roteiro Metodológico (INEA, 2010), levando-se em conta a 
sua vocação, de forma a não ocorrerem conflitos com os objetivos das zonas onde 
estas estão inseridas.  
 
Áreas Estratégicas Internas – AEI 
 
1. Araçatiba: região sudeste da RBG, acesso pela Estrada de Burle Marx, em Barra 
de Guaratiba. Inserida na zona de conservação, apresenta área de uso especial e 
área de recuperação. 
 



 

Araçatiba abriga uma região de manguezal bastante alterado em função da sua 
ocupação, que concentra muitas moradias e algumas áreas de cultivo de plantas 
ornamentais. Essa área também apresenta áreas degradadas, que resultam do 
processo de ocupação dessa região. 
 
Em Araçatiba muitos pescadores artesanais deixam seus barcos estacionados na 
beira do rio e, através dele, têm acesso aos demais rios e canais da RBG. Além 
disso, essa área também é acessada por pescadores amadores e moradores de 
outros bairros das zonas oeste e norte do Rio de Janeiro, que frequentam a área 
para pesca e lazer e que aparentemente conhecem pouco sobre a existência de 
uma reserva biológica nesse local.  
 
Essa região também tem sido utilizada para as atividades de educação ambiental e 
visitação escolar que acontecem na unidade, o que contribuiu para que o local tenha 
sido escolhido para a implantação do centro de educação ambiental da RBG, que 
vai abrigar um deque e garagem para as embarcações. Também deve ser 
estabelecido, nessa região, um roteiro de visitação destinado às visitas educacionais 
que acontecem e serão incrementadas na unidade, com a implementação da nova 
infraestrutura, definindo o traçado das trilhas guiadas, bem como um percurso para 
a visitação nos rios e canais da RBG. O roteiro vai incluir ainda as atividades que 
acontecerão no centro de educação ambiental e de visitantes, que deve contar com 
uma exposição interativa sobre a unidade. 
 
Todos esses fatores fazem com que Araçatiba seja uma área estratégica para a 
implementação das ações previstas nesse plano de manejo. A diversidade de usos 
que essa área tem e o fato de ser uma porta de entrada para pescadores, alunos e 
outros visitantes, sugerem que ações fundamentais de controle e fiscalização, bem 
como de educação ambiental e de integração da UC com o entorno devem ser 
implantadas a partir deste local. 
 
2. Sambaqui Zé Espinho : bacia do Piracão, próximo ao local onde as visitas 
escolares acontecem no CTEx. Inserido na zona de conservação, área histórico-
cultural, área de uso especial. 
 
A denominação de Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba que a RBG 
recebeu à época da sua criação, se deu em função da existência dos sambaquis 
presentes na planície onde ela inserida. Dos 34 sambaquis identificados na planície 
de Guaratiba, 18 estão localizados no território da RBG.  
 
Nove sambaquis foram alvo de investigações mais profundas, sendo objeto de 
escavações (CARVALHO e MENESES, 1995). Dentre eles está o Zé Espinho, o 
mais estudado dentre todos, que foi alvo de escavações sistemáticas realizadas 
entre o final da década de 1970 e o início dos anos de 1980, por meio de um estudo 
coordenado por Lina Maria Kneip. As pesquisas no sambaqui Zé Espinho fizeram 
parte do “Projeto Guaratiba – Estudo da Pré-História e do Paleoambiente”, que teve 
como propósito estudar a forma de adaptação ou especialização de culturas 
caçadoras, pescadoras e coletoras pré-históricas litorâneas, correlacionando-as com 
a evolução do ambiente (KNEIP, 1985). 
 
Considerando a importância desses sítios para a reconstrução da história ambiental 
do município, bem como o potencial que eles têm para a geração do conhecimento 
e a realização de atividades educativas, que já ocorrem dentro da RBG e que devem 
ser ampliadas a partir da implementação deste plano de manejo, o sambaqui Zé 
Espinho deve ser o ponto de partida para o trabalho de interpretação e educação 
patrimonial, a partir do conhecimento disponível sobre esse sítio. Ele também deve 



 

ser o marco para a retomada da pesquisa arqueológica da unidade, avançando em 
relação ao conhecimento desse e dos demais sítios existentes na RBG e sua ZA, 
traçando estratégias para a preservação desses sítios. 
 
3. Antena: região noroeste da RBG, no setor 2, área conhecida como “campo do 
saco”, acesso pela Estrada da Matriz. Inserida na zona de conservação, área de uso 
conflitante. 
 
O local onde a antena de telefonia celular está instalada é conhecido como “Campo 
do Saco”, e faz parte do setor 2 da RBG. Essa área foi incorporada aos limites da 
UC com a publicação do Decreto no 5.842/2010, que promoveu a recategorização e 
redelimitação da RBG. Diante desse cenário, a ERB terá de passar por novo 
processo de licenciamento, e isso abre uma oportunidade para que a RBG possa 
intervir e negociar, se for o caso, medidas mitigadoras e compensatórias para a 
reserva em função da manutenção dessa antena e seu território. 
 
Áreas Estratégicas Externas (AEE) 
 
1. Sede:  localizada fora da unidade, na Estrada da Matriz nº 4.485, em Guaratiba, 
zona oeste do Município do Rio de Janeiro. Acesso pela Avenida das Américas. 
Inserida na zona de amortecimento. 
 
A área onde se localiza a sede da reserva é parte da antiga Fazenda Modelo, que 
hoje é de propriedade da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, cedida ao INEA. 
 
A infraestrutura da sede, que consta de uma estrutura administrativa, um galpão e 
uma garagem, é da década de 70, e, portanto, precisa de reparos e adequações. 
Um termo de referência (TdR 01/2011) com esse objetivo foi elaborado pela equipe 
da GEPRO/INEA e prevê a reforma, a construção e adaptação das edificações da 
sede da reserva. 
 
Esse projeto deve ser conduzido com recursos do Fundo Mata Atlântica, já foi 
aprovado pelo Funbio, e inclui serviços referentes à topografia, sondagem e 
elaboração de projetos executivos de arquitetura, urbanização e paisagismo para a 
reforma da edificação da sede. Dentre as ações previstas estão a adequação dos 
acessos aos edifícios à norma ABNT NBR 9050/04, a construção de um alojamento 
para pesquisadores e uma estrutura adequada para receber os alunos que visitam a 
RBG. Além disso, está prevista a adequação do acesso/entrada principal da sede, 
com a construção de um pórtico que deve apresentar uma identidade visual comum 
a todos os acessos da RGB, padronizando-os. 
 
A reforma e ampliação da sede da RBG é um passo fundamental para a 
implementação desse plano de manejo, provendo infraestrutura apropriada para a 
administração da unidade, ampliando o seu reconhecimento por parte dos 
moradores do entorno e comunidade que frequenta a região.  
 
Além disso, a reforma e ampliação da sede, bem como das demais construções 
previstas para a reserva, irá permitir o aumento do número de funcionários na 
unidade, oferecendo melhor acomodação à equipe, bem como infraestrutura 
adequada para alojar os equipamentos de prevenção e combate a incêndios e 
outros. Ela sinaliza o começo de uma nova fase de implementação dessa unidade, 
com a consolidação da regularização fundiária, a ampliação dos programas de 
pesquisa e educação ambiental e o ordenamento do uso do território da UC. 
 



 

A sede da unidade se constituiu numa AAE e deve ser uma área a partir da qual 
irradiam as ações de proteção, fiscalização, pesquisa e educação ambiental na 
RBG.  
 
Recomendações: 

1. Viabilizar o início das obras de reforma da sede. 
2. Envolver, o tanto quanto possível, a comunidade do entorno na reforma da 

sede, seja por meio da contratação de mão de obra local para pequenos 
serviços, seja por meio da divulgação das obras. 

3. Ampliar o número de funcionários administrativos, técnicos e de guarda-
parques na RBG. 

4. Promover um evento de inauguração da nova sede da reserva, com a 
participação dos membros do Conselho, escolas e de outras lideranças 
locais, para que a comunidade se aproprie dessa informação e desse espaço 
como um centro difusor de conhecimento e de oportunidades. 

5. Implantar um programa de voluntariado e de estágios na sede da RBG, para 
trabalhos técnicos e administrativos, priorizando a seleção dos moradores do 
entorno.  

6. Divulgar a unidade e a nova infraestrutura para escolas e universidades, 
visando ampliar o número de estudantes que visitam a unidade e o número 
de projetos de pesquisa conduzidos. 

7. Incluir no projeto executivo de reforma da sede, a construção de um 
laboratório multiusuários, acoplado ao alojamento previsto nesse projeto, que 
sirva de apoio aos pesquisadores, com espaço para triagem, análises e 
armazenamento de materiais de pesquisa. 

 
Resultados esperados: 
 

1. Reforma, ampliação e adequação da sede da unidade concluída. 
2. Aumento no número de funcionários existentes na RBG. 
3. Programa de estágio e de voluntariado implantado. 
4. Ampliação no número de visitantes a RBG. 
5. Aumento no número de projetos de pesquisa sendo conduzidos na unidade, 

cujos resultados sejam incorporados pelos funcionários da UC nas ações de 
manejo da RBG. 

 
2. Rio Piraquê:  limite oeste da RBG, zona de amortecimento. 
O rio Piraquê representa um importante no aporte de água doce para a manutenção 
da dinâmica e dos processos ecológicos do manguezal, embora venha sofrendo 
toda sorte de impactos ao longo de seu curso. Ele nasce no Parque Estadual da 
Pedra Branca e atravessa uma grande parte do centro de Campo Grande, uma 
região densamente povoada, de onde recebe dejetos industriais e domésticos. 
 
Ao encontrar com ao território da RBG, o rio ladeia a favela Rio Piraquê, vizinha à 
reserva, localizada na margem direita do rio em direção à foz. Essa favela ocupa 
uma área de cerca de 430 m2, e em 2000 a população residente era de cerca de 
3.900 pessoas, número que certamente aumentou ao longo da última década, mas 
que não foi possível estimar com a mudança dos setores censitários do IBGE. Essas 
famílias vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica, e dentre os 
inúmeros problemas enfrentados por elas, cabe destaque a inexistência de 
saneamento básico, que reflete diretamente na poluição do solo e dos corpos 
hídricos, intensificada pelo despejo do esgoto in natura e pelo acúmulo e queima de 
lixo doméstico, o que aumenta também o risco de incêndios na unidade e seu 
entorno.  
 



 

Durante a oficina de planejamento, discutiu-se também sobre o impacto das obras 
de duplicação da Avenida das Américas sobre o rio, em função do aterramento de 
um trecho, próximo à ponte sobre o rio, por conta das atividades de construção, o 
que pode comprometer ainda mais a qualidade ambiental do rio e a dinâmica do 
manguezal.  
 
Considerando que essa é uma fronteira importante para a integridade da unidade e 
para a integração da UC com o seu entorno, o estabelecimento de um posto de 
fiscalização na região é um passo importante para consolidar a unidade Além do 
trabalho de proteção e fiscalização, a instalação de uma infraestrutura nesse ponto 
da RBG deve favorecer maior integração entre a unidade e as comunidades que 
vivem no seu entorno. A implantação desse posto está prevista e foi proposta como 
medida compensatória do processo de licenciamento da construção de um 
condomínio de casas populares, na região de Pedra de Guaratiba. O trabalho nesse 
posto deve conciliar ações de fiscalização e de sensibilização ambiental. 
 
Recomendações: 
 

1. Implantar o posto de fiscalização na margem direita, a jusante do rio Piraquê, 
para conduzir ações de fiscalização e educação ambiental. 

2. Iniciar um trabalho de sensibilização e educação ambiental com as 
comunidades adjacentes, que tenha os resíduos sólidos como tema gerador, 
incorporando a importância do manguezal. 

3. Promover mutirões de limpeza do manguezal, em parceria com escolas, 
ONGs e outras instituições. 

4. Realizar o cadastro dos pescadores que vivem nessa região. 
5. Estabelecer diretrizes para o uso do rio, como parte da ZA da RBG, e avaliar 

se esses pescadores devem compor o acordo sobre os procedimentos de 
pesca temporariamente permitidos na RBG. 

6. Estabelecer um amplo diálogo com a Rio Águas, a Cedae, universidades e 
ONGs para discutir a implantação de um sistema de coleta e tratamento de 
esgoto na região e/ou de soluções alternativas de saneamento, que 
assegurem tratamento do esgoto antes de chegar ao rio e ao manguezal.  

7. Estabelecer um programa de monitoramento de parâmetros físico-químicos 
no rio, que indique a contaminação, a presença de metais pesados e outros 
poluentes, em função dos dejetos lançados no seu leito. 

8. Implantar uma rotina de fiscalização na região, via terrestre, fluvial e 
marítima. 

 
Resultados esperados: 
 

1. Posto de fiscalização no rio Piraquê implantado. 
2. Programa de educação ambiental voltado para essas comunidades 

implantado. 
3. Redução no lançamento de resíduos no rio. 
4. Redução na quantidade de lixo lançada no rio. 

 
5. Monitoramento dos parâmetros físico-químicos do rio em curso. 
6. Presença constante do INEA na região, fiscalizando e orientando pescadores 

e toda a população. 
 
3. Clube dos Marambaias:  limite leste da RBG, Barra de Guaratiba. Zona de 
amortecimento. 
 



 

O Clube dos Marambaias está localizado na Estrada das Vendinhas, em Barra de 
Guaratiba, e até recentemente era uma área de lazer dos moradores da região. 
Atualmente as terras e a infraestrutura do clube pertencem ao CTEx, com o qual a 
RBG já desenvolve várias ações em parceria, respaldadas por um termo de 
cooperação. 
 
Essa área é estratégica para a proteção e fiscalização da unidade, pois representa 
uma área por onde transitam os barcos de pescadores e outras embarcações de 
turismo que circulam pela unidade.  
 
O clube está próximo às inúmeras casas da região da barra de Guaratiba, que foram 
excluídas do território da UC com a publicação do Decreto nº 5.842/2010. Embora 
as casas não estejam mais dentro da UC, o local onde esses proprietários guardam 
suas embarcações, isso é, o rio, faz parte da área da unidade, portanto, não há 
como acessar o mar sem passar pelo território da RBG. Desse modo, nos finais de 
semanas é comum avistar barcos, jet-skis, caiaques e outros tipos de embarcações 
circulando por essa região, nas proximidades do Clube dos Marambaias. 
 
Isso faz com que essa seja uma área estratégica para monitorar, fiscalizar e regular 
o trânsito de embarcações nos rios da RBG, bem como a atividade pesqueira que 
acontece no território da unidade, ampliando as medidas de restrição ao uso da 
área. Esse controle deve se dar de forma gradual, por um programa que envolva 
múltiplas ações, como o cadastramento dos proprietários e das embarcações, 
educação ambiental, sinalização e fiscalização. Essas ações devem ser amparadas 
por parcerias com a população de Barra de Guaratiba, as associações de 
moradores, o Exército, a Capitania dos Portos, os proprietários de restaurantes e 
outros atores. 
 
É importante destacar que as áreas dos canais do Bacalhau, do Pau Torto e Canal 
do Pedrinho, assim como os rios Piraquê e Piracão não são permitidas para 
navegação, de acordo com o que preconiza a carta náutica da região, a despeito da 
intensa circulação de barcos que se dá nessa região. Portanto, é fundamental que a 
RBG possa contar com o apoio da Capitania dos Portos para ampliar a fiscalização 
e o ordenamento do uso desse território, ação que deve ser fortalecida com a 
implantação de um posto de fiscalização no Clube dos Marambaias. 
 
Recomendações: 
 

1. Articular com o CTEx a implantação de um posto avançado de fiscalização 
no Clube dos Marambaias, com câmeras para o monitoramento das 
embarcações. 

2. Definir uma estratégia para promover reparos na infraestrutura do local. 
3. Instalar um efetivo de guarda-parques na área, que possa conduzir ações de 

educação ambiental, patrulhamento e fiscalização. 
4. Notificar os proprietários de barco existentes nessa região para informar das 

restrições de uso da área que serão impostas. 
 

5. Assinatura de um tempo de compromisso com os proprietários de 
embarcações dessa região, estabelecendo um prazo para a circulação 
desses barcos na área da RBG. Após esse período, a circulação de 
embarcações será restrita,  permitindo somente a circulação de barcos com 
autorização expressa da RBG, para fins específicos. 

6. Propor um balizamento do canal em frente ao Clube dos Marambaias para a 
circulação das embarcações autorizadas. 



 

7. Estabelecer uma parceria com a Capitania dos Portos, para implementar 
ações de fiscalização na região. 

 
Resultados esperados: 
 

1. Parceria com o CTEx estabelecida para a implantação de um posto de 
fiscalização no Clube dos Marambaias. 

2. Posto de fiscalização implantado. 
3. Notificações emitidas e termo de cooperação assinado entre o INEA e os 

proprietários das embarcações.  
4. Área de circulação de barcos definida. 
5. Ações de fiscalização intensificadas até a total restrição de circulação de 

barcos particulares, para fins recreacionais, no território da UC. 
 
17.  PLANOS SETORIAIS 

Os planos setoriais e os programas que os compõem foram delineados de acordo 
com o que recomenda o Roteiro Metodológico (INEA, 2010). 
 
PLANO SETORIAL DE CONHECIMENTO 
 
Objetivo:  identificar e priorizar as áreas do conhecimento a serem exploradas e a 
ampliação da pesquisa técnico-científica na RBG, gerando informações que 
contribuam para a sua gestão, conservação e manejo 
 
Programa de pesquisa 
 
Objetivo: fomentar a realização de pesquisas técnico-científicas na UC e sua 
utilização para embasar a gestão da área. 
 
Atividades: 

1. Contratar um profissional responsável pela coordenação das pesquisas na 
RBG. 

2. Elaborar plano de ação para o fomento à pesquisa científica na RBG, com a 
contribuição do Conselho Consultivo, seguindo as determinações da Portaria 
IEF nº 227, de 18 de dezembro de 2007. 

3. Estabelecer parcerias com universidades, instituições de pesquisa e ONGs. 
4. Estabelecer parcerias com os grupos de pesquisa que venham conduzindo 

estudos em ambientes de manguezal. 
5. Dotar a unidade de recursos e infraestrutura necessária para receber 

pesquisadores. 
6. Implantar um banco de dados georreferenciado e espacializado das 

pesquisas desenvolvidas na unidade.  
7. Promover a integração entre pesquisadores, a equipe da Unidade e seu 

Conselho Consultivo. 
8. Promover encontros científicos bianuais em conjunto com o SEPES/GEPRO, 

reunindo pesquisadores, equipe da UC, representantes do INEA, do 
Conselho Consultivo para discutir os resultados dos projetos de pesquisa e 
suas aplicações na gestão da unidade. 

9. Elaborar uma publicação resultante dos encontros científicos. 
10. Incentivar a realização de pesquisas prioritárias, seja pela falta de 

informação ou por sua relevância para a gestão da RBG, sobre os aspectos 
biológicos e ecológicos, arqueológicos, meio físico e aspectos 
socioeconômicos.  

 



 

Programa de monitoramento ambiental 
 

11. Estabelecer um programa de monitoramento do manguezal, da 
biodiversidade, de aspectos ecológicos, socioeconômicos e da qualidade 
ambiental da RBG.  

12. Desenvolver um programa de monitoramento com bases comunitárias, 
incluindo a seleção e formação de agentes locais. 

13. Estabelecer parceria com as universidades, ONGs e instituições de pesquisa 
para estabelecer programas de monitoramento de longo prazo dos 
manguezais da RBG. 

14. Manter uma relação estreita com a Gerência de Qualidade de Águas 
(GEQUAM/INEA) para acompanhar os principais indicadores físico-químicos 
de qualidade de água, bem como a qualidade dos sedimentos e da biota. 

15. Incluir áreas dentro da UC dentre os sítios monitorados pela GEQUAM/INEA. 
 
PLANO SETORIAL DE USO PÚBLICO: VISITAÇÃO COM FINS E DUCACIONAIS 
 
Objetivos: estruturar, implantar e monitorar um programa de visitação, com vistas à 
educação e sensibilização ambiental da RBG, voltado para públicos diversos. 
 
Programa de interpretação e educação ambiental 
Objetivos: desenvolver um programa de educação e interpretação ambiental 
dirigido aos diversos públicos, para orientar a visitação com fins educacionais na 
RBG, de modo a proporcionar aos visitantes a oportunidade de adquirir 
conhecimento sobre os manguezais e o patrimônio arqueológico da unidade. 
 
Atividades: 
 

16. Articular e consolidar a política de educação ambiental na unidade em 
consonância, conforme orientação estabelecida pela Secretaria Estadual do 
Ambiente, considerando, ainda, os objetivos de criação da reserva. 

17. Dotar a RBG de infraestrutura adequada para as atividades de interpretação 
e educação ambiental e patrimonial com a construção do centro de educação 
ambiental e de visitantes, em Araçatiba. 

18. Contratar um profissional para coordenar as atividades de educação 
ambiental e patrimonial na RBG e um técnico para auxiliá-lo. 

19. Produzir uma exposição permanente e interativa sobre o manguezal e os 
sítios arqueológicos presentes na unidade. 

20. Desenvolver um programa de interpretação e educação ambiental para o 
público escolar que visita a RBG, incorporando os resultados dos projetos de 
pesquisa conduzidos na unidade. 

21. Desenvolver um programa de educação patrimonial para a RBG, baseado na 
existência dos sambaquis na unidade, além da visitação ao sambaqui Zé 
Espinho e/ou a outros sambaquis. 

22. Desenvolver um programa experimental  de educação ambiental e 
patrimonial para fins educacionais, voltado para públicos diversos, como 
moradores do entorno da UC, moradores de outras regiões da cidade do Rio 
de Janeiro e turistas. 

23. Definir um roteiro de visitação na região de Araçatiba, incluindo o traçado das 
trilhas guiadas, com a definição da capacidade de suporte, um circuito pelos 
rios e canais da unidade, e um circuito de visitação aos sambaquis. 

24. Elaborar um plano de gerenciamento de riscos e contingências para as 
trilhas no continente e nas águas da RBG.  

25. Implantar um sistema de controle e registro de acesso de visitantes na RBG 
no centro de educação ambiental de Araçatiba, que permita a realização de 



 

estatísticas sobre a evolução da visitação na unidade e o perfil dos visitantes.  
26. Produzir um folder sobre a RBG. 
27. Produzir cartilhas educativas ou outros materiais didáticos de forma a 

complementar as atividades de educação ambiental. 
28. Implementar um sistema de avaliação continuada dos projetos de educação 

ambiental e patrimonial (e das estratégias socioeducativas) desenvolvidos na 
RBG. 

29. Desenvolver um programa de voluntariado na RBG para apoiar as ações de 
educação ambiental na reserva, destinado aos jovens e adolescentes que 
vivem nos bairros do entorno da RBG. 

30. Elaborar um projeto para a formação de condutores locais destinado aos 
jovens e adultos das comunidades do entorno da RBG. 

31. Divulgar o programa de educação ambiental nas escolas públicas e 
particulares do entorno da RBG. 

 
PLANO SETORIAL DE INTEGRAÇÂO COM A REGIÂO DA UC 
 
Objetivos: ampliar o conhecimento sobre a existência da RBG pela população do 
município do Rio de Janeiro; criar condições para a consolidação de canais efetivos 
de comunicação entre a unidade e a comunidade; posicionar-se diante dos desafios 
que compõem o cenário no qual localizam-se a RBG e sua zona de amortecimento; 
estabelecer parcerias com diversos setores da sociedade para fomentar o 
desenvolvimento local, diminuindo a pressão sobre os recursos da unidade. 
 
Programa de relações públicas 
 
Objetivos: utilizar ferramentas de comunicação e marketing para ampliar a 
divulgação da RBG e sensibilizar a sociedade para a importância da UC e seu 
patrimônio ambiental e histórico-cultural; utilizar ferramentas de comunicação interna 
e externa para uma maior integração com INEA, o Conselho Consultivo e outras UC; 
consolidar canais efetivos de comunicação entre a comunidade e a administração 
da RBG; ampliar a divulgação das atividades e projetos desenvolvidos na RBG, para 
fortalecer a sua imagem e legitimá-la como uma UC; além de ampliar a divulgação 
da RBG junto a universidades e instituições de pesquisa. 
 
Atividades: 
 

32. Contratar profissionais da área de comunicação e marketing para elaborar 
um programa de comunicação e relações públicas para a UC. 

33. Identificar, entre a equipe da unidade, aqueles que responderão como porta-
voz da RBG e capacitá-los  em treinamento em mídia (media training). 

34. Promover a renovação do Conselho Consultivo da RBG, conforme prevê o 
Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002. 

35. Revisar o regimento interno e elaborar um plano de ação para o Conselho, 
definido ações prioritárias e a criação de Câmaras Técnicas. 

36. Promover a capacitação do chefe e do subchefe da unidade para gerir o 
Conselho Consultivo da RBG. 

37. Promover a capacitação dos Conselheiros (titulares e suplentes), para 
ampliar a participação de representantes que tem menos acesso aos 
mecanismos tradicionais de representação política. 

38. Ampliar o contato e a colaboração com as APAs municipais da Orla de 
Sepetiba e a APA das Brisas, diante da importância de ações integradas 
para proteger o conjunto de manguezais remanescentes na baía de 
Sepetiba. 

39. Estreitar relação com os meios de comunicação, visando uma maior inserção 



 

da RBG na mídia. 
40. Produzir um boletim eletrônico mensal sobre a RBG e enviar por e-mail para 

conselheiros, pesquisadores e instituições parceiras. 
41. Operar um website bilíngue da unidade, mantendo-o atualizado. 
42. Elaborar o clipping diário das notícias veiculadas na imprensa e manter um 

banco de dados dessas informações. 
 

43. Produzir folders e outros materiais informativos. 
44. Divulgar o plano de manejo da RBG para os órgãos municipais e estaduais e 

as comunidades do entorno. 
 
Programa de educação ambiental voltado para o entor no 
 
Objetivos: desenvolver práticas educativas não formais voltadas à sensibilização da 
comunidade do entorno sobre a importância da UC; aperfeiçoar o diálogo ampliando 
os canais de comunicação entre a RBG e a comunidade do entorno. 
 
Atividades: 
 

45. Desenvolver um programa de educação ambiental dirigido às comunidades 
que vivem no entorno da RBG, com as quais a UC se relaciona e que vem 
exercendo algum tipo de pressão sobre a unidade 

46. Promover ações locais que gerem mudanças de reconhecimento da RBG no 
seu entorno, promovendo dias de campo, mutirões e outros eventos, 
mobilizando voluntários e engajando as populações locais. 

47. Buscar e ampliar parcerias junto a instituições que atuam na unidade (como 
a ONG Mundo da Lama) e seu entorno para o desenvolvimento de atividades 
educativas e comunitárias. 

 
Programa de incentivo às alternativas de desenvolvi mento 
 
Objetivos: fortalecer a integração da RBG com a população do entorno, para o 
ordenamento das atividades econômicas desenvolvidas na unidade, promovendo a 
melhora da qualidade ambiental na RBG e seu entorno; incentivar a adoção de 
atividades econômicas que sejam compatíveis com a conservação da RBG e sua 
ZA. 
 
Atividades: 
 

48. Realizar um cadastro do número de famílias/pessoas envolvidas nas 
atividades de pesca/coleta de recursos pesqueiros dentro da RBG, 
mapeando os principais sítios utilizados por eles.  

49. Concomitantemente à elaboração do cadastro, realizar uma avaliação dos 
estoques pesqueiros nos manguezais da RBG, de maneira participativa, para 
compreender a situação dos estoques e a viabilidade dessa atividade a longo 
prazo.  

49. Estabelecer um termo de compromisso  entre pescadores profissionais 
artesanais indicados no cadastro e o INEA, prevendo a manutenção das 
atividades pesqueiras na UC em caráter temporário. 

50. Incentivar o diálogo entre os pescadores artesanais cadastrados na RBG e o 
GT da Pesca e Maricultura para a baía de Sepetiba, para conceber um 
projeto alternativo para a produção pesqueira dessas comunidades. 

51. Mobilizar parceiros, como as secretarias de estado e município, Sebrae e 
outras instituições, para implantar um programa de capacitação de mão de 
obra para o setor de turismo e serviços, bem como para a implantação de um 



 

programa de alfabetização para a comunidade do entorno da RBG. 
52. Estabelecer um diálogo com a Rio Águas e a Cedae para ampliar o sistema 

de coleta e tratamento nos bairros do entorno da RBG. 
 

53. Avaliar a implantação de sistemas alternativos de saneamento local. 
54. Estudar a viabilidade de oferecer concessão, permissão ou autorização de 

pequenos serviços aos moradores do entorno, como suporte à visitação com 
fins educacionais da RBG. 

 
PLANO SETORIAL DE MANEJO DE RECURSOS  
 
Objetivo: aumentar o conhecimento da RBG para estabelecer procedimentos e 
ações de manejo para a conservação e/ou recuperação das espécies e ambientes. 
 
Programa de manejo de fauna 
 
Objetivo: propor e executar ações de manejo necessárias para assegurar a 
conservação da fauna nativa. 
 
Atividades: 
 

56. Incentivar estudos que ampliem o conhecimento da fauna da RBG, indicando 
a presença de espécies raras, ameaçadas de extinção, migratórias, 
endêmicas e exóticas para os diversos grupos de fauna, de modo a definir os 
grupos e espécies prioritários para ações de manejo. 

57. Elaborar relatório sobre a caça, captura e tráfico de animais silvestres na 
RBG e entorno e propor medidas de sensibilização e educação ambiental 
para diminuir a pressão sobre essas espécies. 

58. Desenvolver estudos para subsidiar ações de erradicação e controle de 
espécies animais exóticas. 

59. Monitorar e estabelecer atividades de sensibilização da população do 
entorno, para evitar a captura do uçá e do guaiamum durante o período 
reprodutivo. 

60. Propor medidas de manejo das espécies de peixe em situação vulnerável, 
definindo tamanho e época para captura, respeito ao período de defeso e 
outras medidas durante o período em que a permissão para a pesca for 
mantida na UC. 

61. Inserir todas as informações levantadas no banco de dados georreferenciado 
e especializado para subsidiar ações de manejo futuras. 

 
Programa de manejo de flora 
 
Objetivos: propor e executar ações de manejo que visem a conservação dos 
ambientes naturais e das espécies nativas. 
 
Atividades: 
 

62. Mapear a presença de espécies vegetais endêmicas, raras e ameaçadas de 
extinção de maneira a direcionar ações de manejo dessas espécies.  

63. Mapear a localização de espécies vegetais exóticas na RBG, sobretudo 
aquelas com potencial invasor, visando medidas de manejo, controle e 
erradicação. 

64. Instituir um programa de manejo, controle e erradicação das espécies 
exóticas da flora que ocorrem na RBG. 

65. Implantar um sistema de demarcação de matrizes para pesquisas com 



 

sementes nativas, para os projetos de restauração na RBG e entorno. 
66. Desenvolver um projeto de manejo de espécies da flora, com bases 

comunitárias, capacitando as populações que vivem no entorno da RBG. 
67. Inserir todas as informações levantadas no banco de dados 

georreferenciado. 
 
Programa de manejo de bacias hidrográficas e ecossi stemas aquáticos  
 
Objetivos: propor e executar ações de manejo que visem a conservação dos 
recursos hídricos e das bacias hidrográficas da RBG. 
 
Atividades: 
 

68. Utilizar dados da GEQUAM/INEA sobre a qualidade da água para avaliar os 
níveis de contaminação e a evolução da poluição industrial e doméstica na 
RBG, e propor medidas de manejo para minimizar este processo. 

69. Fazer uma avaliação ambiental da influência dos canais antrópicos abertos 
no interior da RGB, para subsidiar ações de manejo desses canais. 

70. Fazer uma avaliação e caracterização do canal do rio Portinho, e dos 
impactos ambientais ocasionados por sua abertura, para propor ações de 
manejo. 

  
Programa de recuperação de áreas degradadas 
 
Objetivos: propor e executar ações de manejo que visem a efetiva recuperação das 
áreas degradadas no território da RBG. 
 
Atividades: 
 

71. Estabelecer um protocolo para o programa de restauração das áreas 
degradadas na RBG. 

72. Elaborar com o CTEx um plano de recuperação das áreas degradadas no 
seu território. 

73. Fazer um mapeamento detalhado de outras áreas da unidade, além das 
indicadas no plano de manejo, que devam ser restauradas. 

74. Estabelecer uma parceria com a prefeitura e outras organizações 
governamentais e não governamentais para as ações de restauração na 
RBG. 

75. Monitorar as áreas em processo de restauração e armazenar as informações 
em um banco de dados. 

76. Incluir as áreas de cultivo e moradia que forem incorporadas à UC após o 
término do processo de regularização fundiária no programa de restauração 
de áreas degradadas da RBG. 

77. Desenvolver um programa de base comunitária para a restauração das áreas 
degradadas na RBG, envolvendo e capacitando mão de obra local. 

78. Promover campanhas e mobilizar voluntários na cidade do Rio de janeiro 
para apoiar as ações de restauração do manguezal. 

 
PLANO SETORIAL DE PROTEÇÂO AMBIENTAL 
 
Objetivos: reprimir os crimes ambientais dentro da UC e na sua ZA; controlar a 
incidência de incêndios na área da RBG e entorno. 
 
Programa de fiscalização 
 



 

Objetivos: fiscalizar os limites terrestres, fluviais e marítimos da RBG, evitando a 
prática de atividades não permitidas na unidade. 
 
Atividades: 
 

79. Ampliar o número de guarda-parques na RBG. 
80. Dotar a unidade de material e equipamentos para as ações de fiscalização. 
81. Assegurar que todos os funcionários da fiscalização trabalhem 

uniformizados, com identificação funcional fornecida pelo INEA. 
82. Implantar um posto de fiscalização na margem do rio Piraquê. 
83. Estabelecer um acordo com o CTEx, para implantar um posto de fiscalização 

no Clube dos Marambaias. 
84. Dividir o efetivo de guarda-parques entre a sede, o centro de educação 

ambiental em Araçatiba e, futuramente, os postos de fiscalização 
implantados. 

85. Elaborar e manter um banco de dados georreferenciado das notificações 
preventivas, autos de constatação e outros instrumentos emitidos pela RBG, 
produzindo estatísticas e orientando as ações de patrulhamento e 
fiscalização na unidade.  

86. Capacitar todos os guarda-parques, o chefe e o subchefe da RBG para 
conduzir as embarcações da reserva. 

87. Promover uma capacitação de todos os guarda-parques da RBG para que 
estes possam, em conformidade com o Decreto Estadual nº 41.089/2007, 
ampliar seu trabalho de fiscalização. 

88. Estabelecer um programa de capacitação contínua para os responsáveis 
pela fiscalização da RBG, promovendo intercâmbios com outras UCs, como 
as do Mosaico Carioca, para a troca de experiências. 

89. Manter atualizado o cadastro dos pescadores com os quais o INEA 
estabelecerá um termo de compromisso para a pesca. 

90. Estabelecer uma parceria com Capitania dos Portos – Delegacia Marítima de 
Itacuruçá, para monitorar os limites marítimos da RBG e acomodar 
embarcações que, eventualmente, possam ser apreendidas com as medidas 
de fiscalização. 

91. Instituir rotinas de fiscalização nos rios e canais da RBG junto com a 
Capitania dos Portos, para restringir a pesca e a navegação nesses locais da 
UC. 

92. Notificar todos os proprietários de embarcações que residem ao longo da 
Estrada Roberto Burle Marx, cujas embarcações circulam pelos rios e canais 
da RBG. 

93. Realizar o cadastramento das embarcações desses moradores para a 
circulação dessas embarcações na região, com regras e limite de velocidade 
estabelecidos, promovendo um ordenamento do tráfego nos rios e canais da 
RBG. 

94. Emitir um auto de constatação e uma intimação para o condomínio que 
construiu parte da sua quadra de esportes no setor 4 da RBG e aplicar 
medidas cabíveis. 

95. Identificar a empresa proprietária da EBR localizada no Campo do Saco, no 
setor 2, e aplicar as medidas cabíveis. 

96. Notificar o proprietário da casa localizada próxima à margem do rio Piraquê, 
no setor 2 da RBG, e aplicar as medidas cabíveis.  

97. Desenvolver um programa de formação de agentes locais, dirigido aos 
membros da comunidade do entorno, para apoiar no patrulhamento da área.  

 
Programa de prevenção e combate de incêndios 

 



 

Objetivos: reduzir a incidência de incêndios florestais sobre a RBG e sua ZA. 
Atividades: 

 
98. Colocar em operação o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios 

Florestais da RBG elaborado pela equipe de guarda-parques da RBG. 
99. Solicitar apoio do CTEx para a revisão e execução do referido plano. 
100. Capacitar os guarda-parques da RBG na utilização de GPS. 
101. Criar e manter um banco de dados das notificações e ocorrências de 

incêndios na RBG e entorno, que possam orientar as estratégias de 
prevenção e combate. 

102. Solicitar à prefeitura a manutenção e limpeza da faixa de domínio da 
Avenida das Américas. 

103. Solicitar ao CTEx a manutenção e limpeza da faixa que pertence ao 
Exército ao longo Avenida das Américas. 

104. Implantar os aceiros previstos no zoneamento da UC ao longo da 
Avenida das Américas, nos setores 1, 2, 3 e 4. 

105. Avaliar com o CTEx a viabilidade de se implantar uma torre de 
observação de incêndios florestais ao longo da Avenida das Américas. 

106. Realizar anualmente a capacitação dos brigadistas. 
107. Realizar um programa de treinamento de brigadas voluntárias, 

dirigidas às comunidades do entorno. 
108. Dotar os brigadistas de equipamentos de proteção individual para as 

ações de combate, bem como manter os equipamentos de combate a 
incêndios da RBG. 

109. Desenvolver materiais educativos para as ações de prevenção e 
combate a incêndios realizadas pela equipe da unidade. 

 
Programa de vigilância patrimonial 
 
Objetivo: proteger instalações e equipamentos da RBG e assegurar a integridade 
do patrimônio da unidade. 
 
Atividades: 
 

110. Ampliar o quadro de vigilantes, para garantir a proteção efetiva do 
patrimônio da RBG. 

111. Capacitar os vigilantes periodicamente sobre noções mínimas de 
busca e salvamento, primeiros socorros, educação e legislação ambiental e 
combate a incêndios florestais. 

112. Instalar infraestrutura adequada para uso da vigilância patrimonial, 
como guaritas na sede, no centro de educação ambiental e nos outros 
pontos de apoio que serão construídos na UC. 

113. Assegurar que todos os vigilantes trabalhem uniformizados e com 
identificação visível. 

 
PLANO SETORIAL DE OPERACIONALIZAÇAO 
 
Objetivo: dotar a RBG de procedimentos administrativos, infraestrutura, recursos 
humanos, materiais e financeiros adequados; regularizar a situação fundiária da 
reserva; implementar mecanismos de planejamento e aplicação dos recursos 
financeiros,  e novos mecanismos capazes de assegurar a sustentabilidade 
financeira da UC. 
 
Programa de administração e manutenção 
 



 

Objetivo: estabelecer e organizar os procedimentos administrativos; dotar a 
administração da RBG de recursos humanos, materiais e financeiros, para a sua 
gestão.  
 
Atividades: 
 

114. Ampliar o quadro de funcionários da UC, com a criação de novos postos de 
trabalho e a ampliação do quadro para as posições já existentes, com a 
contratação de 23 funcionários, para as áreas administrativa e de educação. 
Elaborar o regimento interno da reserva, com a estrutura organizacional e as 
atribuições de cada cargo, detalhando ainda o funcionamento da unidade, os 
horários de visitação e etc., para que seja submetido à aprovação do INEA, e 
publicado em portaria do órgão. 

115.  A implantação dessa estrutura deve vir acompanhada da instalação de 
infraestrutura adequada para acomodar essa equipe. 

116.  A coordenação de administração, pesquisa e proteção, bem como o chefe e 
o subchefe da unidade deverão ficar lotados na sede da RBG, enquanto que 
a coordenação de educação ambiental deve ficar em Araçatiba, com uma 
parte da equipe de guarda-parques.   

117. Concentrar o trabalho administrativo na sede da unidade sob a 
responsabilidade da coordenação de administração.  

118. A coordenação de administração e o chefe da UC devem realizar um 
planejamento orçamentário anual, com base na estrutura de centro de custos 
implantada pela DIAF. 

119. Informar sistematicamente ao INEA as necessidades de investimento na 
unidade. 

120. Avaliar a possibilidade e criar mecanismos que permitam contratar mão de 
obra temporária local para as atividades de manutenção da sede e da 
unidade, como forma de contribuir com a economia e o desenvolvimento 
local. 

121. A coordenação de proteção deve ser conduzida pelo chefe do serviço de 
guarda-parques da UC, instituindo uma rotina diária de patrulhamento e 
fiscalização de todas as fronteiras da RBG. 

122. Informar os usuários da UC sobre as suas normas, disponibilizando o 
regimento interno na sede, no centro de educação ambiental e nos postos de 
fiscalização. 

123. Capacitar os funcionários da UC em temas diversos, como legislação 
ambiental, uso de GPS, cartografia, relações humanas, e conhecimentos 
básicos sobre a flora e fauna da RBG e a dinâmica dos manguezais, história 
e arqueologia de sambaquis, bem como na elaboração e gestão de projetos.  

124. Fortalecer a participação da RBG no Mosaico Carioca. 
 

Programa de infraestrutura e equipamentos 
 
Objetivos: dotar a RBG de infraestrutura e equipamentos adequados para a efetiva 
administração, operacionalização, sinalização, fiscalização e visitação na UC; 
efetivar, as obras para a reforma e ampliação das instalações da RBG, além da 
compra e manutenção de mobiliário e equipamentos adequados.  
 
Atividades: 
 

126. Contratar e iniciar as obras para a reforma da sede, prevista e aprovada no 
TdR 01/2011. 

127. Contratar e iniciar as obras para a construção do centro de educação 
ambiental e de visitantes, em Araçatiba. 



 

127. Implantar o posto de fiscalização na margem do rio Piraquê. 
128.  Negociar com o CTEx a implantação de um posto avançado de fiscalização 

no Clube dos Marambaias. 
129. Adquirir mobiliários e equipamentos para as novas instalações da RBG. 
130. Realizar todas as contratações de serviços e aquisição de equipamentos e 

materiais de acordo com a Resolução SEA 216/2010. 
131. Produzir periodicamente um relatório geral do estado de conservação de 

todas as estruturas, com o apoio de arquiteto designado pela GEPRO e 
DIBAP. 

132. Ampliar o número de viaturas para atender a RBG. 
133. Manter as cercas da RBG em bom estado de conservação. 
134. Complementar a sinalização da RBG, sobretudo nos setores ainda sem 

sinalização, como os setores, 2, 3 e 4, além de sinalização dos limites fluviais 
e marítimo da UC. 

135. Seguir diretrizes de economicidade e harmonia paisagística para todos os 
projetos e obras realizadas na RBG. 

136. Em relação ao paisagismo próximo a áreas edificadas da UC, deve-se 
procurar utilizar espécies nativas, de ocorrência local. 

137. Adotar princípios de economicidade em relação ao consumo de energia 
elétrica. 

138. Adotar princípios de economicidade em relação ao consumo de água 
potável através de tecnologias de consumo eficiente 

139. Assegurar que o sistema de esgoto de toda a unidade estará de acordo 
com a NBR 7.229/93.  

140. Implantar em todas as edificações, projeto específico, segundo o “Código 
de Segurança contra Incêndio e Pânico” do Estado do Rio de Janeiro – 
Decreto 35.671, de 09 de junho de 2004. 

141. Observar a acessibilidade aos portadores de deficiência ao interior da 
edificação e sua livre circulação dentro e em seu entorno próximo, de acordo 
com a NBR 9050/04. 

142. Instalar lixeiras de coleta seletiva nos núcleos da RBG, seguindo as cores 
do padrão internacional, acompanhando um programa de educação 
ambiental para a separação dos resíduos, dando destino adequado a todos 
eles. 

 
Programa de regularização fundiária 
 
Objetivo: incorporar as terras da RBG ao Patrimônio Público do Estado, cumprindo 
o que determina a Lei nº Federal 9.985/2000, que institui o SNUC. 
 
Atividades: 

144. Acompanhar o trabalho de regularização fundiária da unidade conduzido 
pela Superintendência de Patrimônio da União. 

145. Concluído o processo, avaliar as que podem ser aproveitadas para a gestão 
da UC, as que devem ser demolidas e as áreas destinadas à restauração. 

 
Programa de cooperação institucional 
 
Objetivo: definir as bases e diretrizes para que a RBG estabeleça parcerias para o 
aperfeiçoamento da sua gestão, dinamizando as áreas de conhecimento, bem como 
para melhoria da sua inserção regional. 
 
Atividades: 
 



 

146. Mapear, a partir das informações fornecidas pelo plano de manejo, 
instituições nacionais e internacionais, públicas ou privadas, com potencial 
para estabelecer parcerias para a implementação da unidade. 

147. Mapear instituições públicas e privadas, com potencial para o 
estabelecimento de uma parceria para o desenvolvimento de ações 
integradas que contribuam para o desenvolvimento local. 

148. Contatar as universidades e instituições de pesquisa a fim de apresentar a 
RBG e os temas prioritários de pesquisa na unidade. 

149. Estabelecer parcerias com as associações de moradores e os restaurantes 
que compõem o polo gastronômico de Barra Guaratiba. 

150. Contatar a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) para 
intensificar o trabalho de coleta de lixo domiciliar no entorno da RBG. 

151. Ampliar o diálogo com as secretarias municipais no processo de 
implantação do plano de manejo da RBG. 

152. Imprimir uma participação atuante da RBG na discussão e definição do 
PEU Guaratiba. 

153. Estabelecer um canal de comunicação com a Secretaria Municipal de 
Transportes sobre os impactos da duplicação das estradas de Barra de 
Guaratiba e Pedra de Guaratiba sobre os manguezais, ambas previstas no 
Plano Diretor do município.  

154. Criar uma Câmara Técnica com os órgãos licenciadores (IBAMA, DILAM, 
SMAC) para discutir a necessidade de planejamento e ordenamento do 
licenciamento de novas indústrias na baía de Sepetiba. 
 

Programa de sustentabilidade da UC 
 
Objetivo: fornecer diretrizes para o desenvolvimento de estratégias de arrecadação 
de recursos próprios e captação por meio da elaboração de projetos e/ou parcerias. 
 
Atividades: 
 

155. Elaborar um plano de sustentabilidade financeira para a RBG, que inclua 
um estudo sistemático dos custos para a manutenção da UC, investimentos 
e projetos. 

156. Estudar estratégias para que a RBG possa gerar receita própria, que 
contribua para  a manutenção da unidade, além do Decreto nº 36.930, de 
2005. 

157. Realizar um estudo para avaliar a viabilidade de oferecer concessão, 
permissão ou autorização de serviços para apoiar a visitação educacional na 
RBG.  

158. Buscar parceiros no âmbito das empresas (especialmente aquelas 
localizadas na baía de Sepetiba), com as quais se possa estabelecer um 
programa de cooperação baseado na “adoção” da unidade pela empresa, a 
exemplo do que aconteceu no PEIG.  

159. Desenvolver um mecanismo de repasse de recursos para a UC para 
pequenas despesas de rotina. 

160. Definir e elaborar projetos para a solicitação de recursos à Câmara de 
Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro.  

161. Definir projetos prioritários para serem submetidos à Câmara de 
Compensação, com apoio do Conselho da UC. 

 
18. PROJETOS ESPECÍFICOS:  

18.1. Identificação do projeto: Levantamento e cadastramento dos 
pescadores artesanais que exploram recursos naturais na Reserva Biológica 



 

Estadual de Guaratiba. 

18.1.1. Objetivos do projeto 

 
Realizar o levantamento e cadastramento dos pescadores artesanais que pescam 
e/ou coletam recursos pesqueiros do manguezal dentro dos limites da RBG, para 
subsidiar o ordenamento transitório da atividade extrativa na UC, até que seja 
possível eliminá-la, reunindo informações sobre:  
 

1. O número de famílias que dependem da pesca e extração de recursos 
pesqueiros do manguezal nos limites da RBG. 

 
i. as áreas dentro da UC que são utilizadas; 

 
ii. o período e a frequência das atividades de pesca e coleta de 

recursos, as artes de pesca e os petrechos empregados; 
 

iii. as espécies explotadas; 
 

iv. as embarcações utilizadas;  
 

v. a quantidade de recursos extraídos; 
 

vi. a destinação dos recursos extraídos – subsistência ou 
comercialização. 

 
2. Subsidiar a elaboração do termo de compromisso entre pescadores e INEA, 

fornecendo insumos para o ordenamento transitório da atividade extrativa 
nos limites da UC. 

 
18.1.2. Custo estimado de implementação 

R$ 60.000,00 
 

18.1.3. Fonte de recursos 

As possíveis fontes de recursos para a execução desse projeto são:  
• Câmara de Compensação Ambiental 
• Fundo Costa Atlântica da Fundação SOS Mata Atlântica 
• Programa Marinho da Conservação Internacional 

 
18.1.4. Instituições e pessoas envolvidas 

• DIBAP/GEPRO/RBG 
• Organizações do terceiro setor 
• Universidades 
• Colônias de Pescadores 
• Associação de Moradores 
• Fundação Instituto da Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj/Sedrap) 
• Ministério da Pesca e Aquicultura/Governo Federal 

Recomenda-se que seja instituída, no âmbito do Conselho Consultivo da RBG, uma 
Câmara Técnica de Manejo de Recursos para acompanhamento e apoio ao 
desenvolvimento do projeto. 
 

18.2. Identificação do projeto: Avaliação dos estoques pesqueiros por 
meio do Monitoramento Participativo da Pesca na Reserva Biológica 



 

Estadual de Guaratiba. 

18.2.1. Objetivos do projeto 

1. Realizar uma avaliação dos estoques pesqueiros por meio do monitoramento 
participativo da pesca na RBG, capacitando agentes multiplicadores locais para 
levantar e monitorar informações. 

 
2. Reunir toda a informação em um banco de dados, que possa gerar estatísticas 

com estimativas das capturas totais, esforço e áreas de pesca. 
 
3. Avaliar a situação dos estoques pesqueiros na UC, considerando as espécies 

mais explotadas. 
 
4. Dimensionar o impacto da pesca e da coleta de recursos do manguezal 

realizadas no território da reserva, indicando os níveis sustentáveis de captura 
dos recursos e, eventualmente, propondo e estabelecendo cotas para cada um 
dos recursos extraídos. 

 
5. Embasar o desenho de um plano de uso da área para a pesca, cujas diretrizes 

serão estabelecidas em um termo de compromisso firmado entre INEA e 
pescadores. 

 
18.2.2. Custo estimado de implementação 

R$ 220.00,00 para os dois primeiros anos. 
 

18.2.3. Fonte de Recursos 

As possíveis fontes de recursos para a execução desse projeto são:  
• Câmara de Compensação Ambiental 
• Fundo Costa Atlântica da Fundação SOS Mata Atlântica 
• Programa Marinho da Conservação Internacional 

 
18.2.4. Instituições e pessoas envolvidas 

• DIBAP/GEPRO/SEPES/RBG 
• Organizações do terceiro setor 
• Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Laboratório de Ecologia de 

Peixes (LEP) 
• Universidade Federal do Rio de Janeiro – Laboratório de Ecologia de Peixes 
• Fundação Instituto da Pesca do Estado do Rio de Janeiro – Fiperj/Sedrap 
• Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
• Embrapa CTA - Alimentos 
• Ministério da Pesca e Aquicultura/Governo Federal 

 
Recomenda-se que seja instituída, no âmbito do Conselho Consultivo da RBG, uma 
Câmara Técnica de Manejo de Recursos para acompanhamento e apoio ao 
desenvolvimento do projeto. 
 

18.3. Identificação do projeto: Elaboração e implementação de um 
programa de educação e interpretação ambiental na RBG. 

18.3.1. Objetivos do projeto 

1. Estruturar um programa de educação e interpretação ambiental para a RBG, 
destinado ao público escolar/acadêmico, às comunidades vizinhas à reserva, 
e visitantes de uma forma geral, visando sensibilizá-los quanto a importância 



 

de se preservar aquele ecossistema, e proporcionar uma maior integração da 
unidade com seu entorno. 

 
2. Definir um plano de uso do território da RBG na região de Araçatiba, em 

função da implantação do centro de educação ambiental e de visitantes, 
incluindo o traçado de trilhas interpretativas, passeios por alguns rios e 
canais da unidade, e visita aos sítios arqueológicos. 

 
3. Conceber e implantar uma exposição permanente e interativa sobre os 

manguezais e sambaquis no centro de educação ambiental e de visitantes 
da RBG, em Araçatiba, como suporte às ações educativas, com a utilização 
de maquetes, fotos, recursos audiovisuais e outros. 

 
18.3.2. Custo estimado de implementação 

R$ 250.000,00 
 

18.3.3. Fonte de recursos 

Câmara de Compensação Ambiental 
 

18.3.4. Instituições e pessoas envolvidas 

• INEA/DIBAP/GEPRO/RBG 
• Organizações do terceiro setor, como a ONG Mundo da Lama, o Instituto 

SuperEco de Educação Ambiental, Instituto de Arqueologia do Brasil e o 
Instituto Marés 

• Museu Nacional do Rio de Janeiro 
• Universidades 
• Colônia de Pescadores 
• Associação de Moradores 

 
Recomenda-se que seja instituída no âmbito do  Conselho Consultivo da RBG, uma 
Câmara Temática de Educação e Interpretação Ambiental para acompanhamento e 
apoio ao desenvolvimento do projeto. 
 
19. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

19.1. Monitoramento da implementação do plano de ma nejo 

O monitoramento da implementação do plano é um processo fundamental para 
avaliar as atividades que foram implementadas e aquelas que, por razões que 
devem ser justificadas não foram, fornecendo subsídios para ajustar o planejamento 
no que for necessário e definir estratégias de cumprimento das atividades 
planejadas. 
 
Com a finalidade de organizar e facilitar o monitoramento da implantação do plano 
de manejo, o Roteiro Metodológico (INEA, 2010) fornece uma tabela de 
monitoramento das atividades, que deve ser preenchida anualmente pelo chefe da 
UC ou técnico designado por ele, com as atividades previstas, identificando o plano 
setorial e o programa ao qual pertencem, utilizando o cronograma físico como base. 
As atividades realizadas parcialmente ou não realizadas devem ser justificadas, 
fornecendo subsídios para a sua reprogramação. Esse documento deve ser 
encaminhado para a GEPRO/DIBAP para apreciação. 
 



 

19.2. Avaliação da efetividade do planejamento 

Diferente do monitoramento da implementação do plano , que é anual, a 
avaliação da efetividade do planejamento  deverá ser realizada uma vez no meio 
do período de vigência da implementação do plano de manejo, que é de cinco anos, 
e outra vez ao final desse período. 
 
Essa avaliação tem por finalidade avaliar se o planejamento está se mostrando 
eficaz e, em caso contrário, mostrar o que deve ser corrigido: se foi ou não eficaz; se 
previu a maioria das situações encontradas no decorrer da implementação do plano; 
e se os resultados obtidos com as atividades planejadas surtiram os efeitos 
desejados. 
 

19.3. Avaliação da efetividade do zoneamento 

A avaliação da efetividade do zoneamento permitirá verificar se todas as 
zonas/áreas foram adequadamente planejadas, bem como se as situações que 
determinaram o estabelecimento das áreas de uso conflitante foram modificadas. 
Deverá ser feita no término do período de vigência do Plano, buscando 
embasamento para possíveis modificações no zoneamento, por ocasião da 
elaboração de revisões posteriores. 
 
Critérios que justifiquem um replanejamento das zonas/áreas deverão ser citados e 
justificados no texto. Apresentar, ainda, a ocorrência de conflitos considerando 
visitação X administração X proteção X pesquisa. A avaliação do zoneamento será 
baseada em informações disponíveis e, quando necessário, através de pesquisas 
específicas de acordo com a relevância da zona e para a proteção da UC. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1– Mapa de vegetação e uso do solo da RBG 

 
 
  



 

Anexo 2– Mapa de zoneamento da RBG 

 

 


