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MÓDULO 1 
 

1.1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE DE CONSERVA ÇÃO (UC) 
 
1.1.1. Localização da UC 
 
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. Em 1982, o Decreto Estadual nº 5.415, de 31 de março de 1982 
alterou o artigo 1º do Decreto nº 7.549, reduzindo os limites da reserva tendo em vista a 
instalação do Centro Tecnológico do Exército (CTEx). 
 
O Decreto nº 32.365 promulgado no ano de 2002 alterou o decreto de 1982, acrescentando 
à RBG os manguezais e terrenos de marinha situados entre os rios Piraquê e Piracão. Por 
ocasião deste decreto, o polígono referente aos limites da RBG apresentava uma área 
aproximada de 3.600 hectares. 
 
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 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 - 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. 
 
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 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). 
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Figura 1 - 1. Mapa com a localização da Reserva Biológica Estadual de Guaratiba, no município do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 
 
 
1.1.2. 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. 
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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 
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 duas espécies de importância 
comercial: o Ucides cordatus e Cardisoma guanhumi, que constam da lista de espécies 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 
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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. 
Relevância :  
A RBG protege um importante remanescente de manguezal na região metropolitana do Rio de 
Janeiro, associada à baía de Sepetiba. Esse ecossistema apresenta um grande valor ambiental, 
econômico e social, que oferece inúmeros serviços ambientais, dentre os quais podemos destacar: 
a manutenção da diversidade biológica; a 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 
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1.1.3. Histórico, antecedentes legais e justificati vas de criação 
 
Segundo Fernandes (2010) 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” ou 
“Aratuquacima”. Na recém-constituída sesmaria de Guaratiba, Manoel Velloso Espinha, 
junto com sua família, passou a construir e administrar engenhos de produção de açúcar e 
aguardente para exportação (PINTO apud FERNANDES, 2010).  
 
Nos primeiros anos de sua ocupação pelos portugueses, 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. Além 
disso, a proximidade com os mananciais de água era fundamental para os engenhos 
movimentados por força hidráulica (MOTA, 2009).  
 
A região de Guaratiba constituiu-se, no período colonial, como grande produtora de açúcar e 
aguardente, que saíam de seus engenhos, além de outros cultivos, para a praça mercantil 
carioca. Esses 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 pelos antigos sesmeiros (MOTA, 2009). 

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 dos ensinos 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 
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 a 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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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 1o, abrangia terrenos de marinha delimitados 
pelo então Serviço do Patrimônio da União. 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 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 e a barra de Guaratiba. 
 
O decreto de criação da reserva previu também a formação de um grupo de trabalho 
constituído por diversas secretarias e departamentos ligados ao governo do Estado da 
Guanabara, com o propósito de preparar um relatório, no prazo de três meses a partir da 
data de criação da reserva, propondo a criação de outras áreas de reserva biológica ou 
arqueológica, bem como sugerindo normas para a preservação da área e para a realização 
de atividades culturais e científicas no local.  
 
Desde a sua criação, a unidade passou por duas redelimitações: a do Decreto nº 5.415/1982 
que reduziu os limites da reserva para acomodar as instalações do CTEx e a do Decreto 
nº 32.365/2002, que incorporou os manguezais e terrenos de marinha situados entre os rios 
Piraquê e Piracão ao território da unidade, somando uma área total de 3.600 hectares. 
 
Como já citado, recentemente a Lei Estadual nº 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 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. 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. 
 
1.1.4. Origem do nome 
 
De origem tupi-guarani, Guaratiba, composta pela 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 existia 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. 

                                                        
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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MÓDULO 2 
 

 
2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E ANÁLISE REGIONAL 

 
2.1.1. Contextualização 
 
2.1.1.1. 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. Essas áreas são 
propostas pelos países-membros da UNESCO e, quando preenchem os critérios, são 
reconhecidas internacionalmente (RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA, 
2011)1.  
 
No Brasil, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) foi a primeira a ser 
reconhecida, em 1991, e na sua primeira fase, incorporava apenas algumas áreas 
isoladas nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Entre 1991 e 1992, a 
UNESCO, atendendo a solicitação do governo brasileiro, declara Reserva da Biosfera 
as partes mais significativas dos remanescentes da Mata Atlântica do Espírito Santo, 
Rio de janeiro, São Paulo, Paraná e da região da Serra da Mantiqueira do Estado de 
Minas Gerais, incluídas áreas marinhas e a maioria das ilhas costeiras e oceânicas 
desses Estados (CORRÊA, 1996).  
 
Em 1993, a partir da adesão de governos, cientistas e sociedade, a RBMA foi ampliada, 
incorporando, nessa fase, as regiões que envolvem a Reserva Biológica Estadual de 
Guaratiba.  
 
Atualmente, ela integra uma área de cerca de 35 milhões de hectares, em 15 estados 
brasileiros, entremeada na área mais urbanizada e populosa do país, abrangendo áreas 
de mais de 1000 dos 3400 municípios englobados pela Mata Atlântica, tendo em seu 
entorno cerca de 120 milhões de habitantes e atividades econômicas que respondem 
por aproximadamente 70% do PIB brasileiro. No Estado do Rio de Janeiro, a RBMA 
abrange cerca de 18.500 km2, correspondendo a aproximadamente 42% da área do 
estado. 
 
As unidades de conservação (UCs) de proteção integral, como a RBG, constituem as 
zonas núcleo de uma Reserva da Biosfera, destinadas exclusivamente à proteção da 
biodiversidade. Além dessa, a Reserva da Biosfera conta ainda com uma zona de 
amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em dano para as 
áreas-núcleo, e as zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de 
ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo 
participativo e em bases sustentáveis.  
 
Em 2000, o Governo do Estado do Rio de Janeiro criou o Comitê Estadual da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica, através do Decreto nº 26.057, de 14 de março de 2000, 

                                                        
1 http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_1_textosintese.asp 
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com o objetivo de orientar o estabelecimento de diretrizes de 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 Reserva Biológica Estadual de Guaratiba localiza-se no domínio da Mata Atlântica, 
uma área considerada como um dos 34 hotspots de biodiversidade mundial 
(CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL, 2011) 2 . Hotspots 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). Dentre essas áreas enquadra-se a Mata Atlântica. 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 definição de 
hotspots é importante, uma vez que ajuda a priorizar recursos e esforços de 
conservação para áreas que combinam um elevado grau de ameaça com uma alta 
biodiversidade. 
 
A RBG protege uma área de manguezal, um ecossistema costeiro, que ocupa as áreas 
intermarés e é caracterizado por apresentar vegetação lenhosa típica, adaptada às 
condições limitantes de salinidade, com substrato inconsolidado e pouco oxigenado e 
frequente submersão pelas marés (SOARES, 1997).  
 
O ecossistema manguezal encontra-se 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 os 
compromissos 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. Para efeito da convenção, são consideradas 
zonas úmidas as áreas de pântanos, charcos, turfas e corpos de água, naturais ou 
artificiais, permanentes ou temporárias, com água lêntica ou corrente, doce, salobra ou 
salgada, incluindo estuários, planícies costeiras inundáveis, ilhas e áreas marinhas 
costeiras com menos de seis metros de profundidade na maré baixa, onde se 
encontram alguns dos ambientes mais produtivos e de maior diversidade biológica do 
planeta (RAMSAR, 2011)3. O Brasil é membro da Convenção desde 1993 e, como tal, 
comprometeu-se com a proteção dos 11 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. 
 
  

                                                        
2 http://www.biodiversityhotspots.org/ 
3 http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-about-ramsar/main/ramsar/1-36^7687_4000_0__ 



 

 5 

Oportunidades de compromissos com organismos intern acionais 
 
Organizações não governamentais (ONGs), como a Conservação Internacional (CI-
Brasil), The Nature Conservancy (TNC) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF-
Brasil), todas internacionais, mas com sedes no Brasil, vêm trabalhando no apoio à 
criação e implantação de UC na Mata Atlântica e em áreas marinhas e costeiras. 
 
A Conservação Internacional tem sido uma das responsáveis pela difusão do conceito 
de hotspot e tem trabalhado com a estratégia de Corredores de Biodiversidade, como 
uma maneira de conciliar conservação da biodiversidade com desenvolvimento. Ela tem 
apoiado a criação, o desenvolvimento de estudos para a ampliação e a implantação de 
muitas unidades de conservação na Mata Atlântica, e desenvolve também o Programa 
“Ciência para o Manejo de Áreas Marinhas Protegidas”. Esta é uma iniciativa que busca 
contribuir para o planejamento, diagnóstico e monitoramento de Áreas Marinhas 
Protegidas (AMPs), aliando conhecimentos científicos e práticas de conservação. Um 
dos objetivos do programa é compreender como as AMPs podem contribuir para a 
conservação da biodiversidade marinha local e para melhor a qualidade de vida das 
populações costeiras, promovendo uma convivência saudável entre as comunidades 
costeiras e os ecossistemas marinhos (CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL, 2011)4. 
 
Presente em mais de 35 países do mundo e, no Brasil, desde 1988, a TNC atua em 
cinco ecorregiões prioritárias na Mata Atlântica: Florestas Costeiras da Bahia, Florestas 
Costeiras de Pernambuco, Florestas com Araucárias, Floresta do Alto Paraná e as 
Florestas Costeiras da Serra do Mar. Dentre as suas estratégias está o apoio à 
proteção e criação de áreas protegidas públicas (THE NATURE CONSERVANCY, 
2011)5. Além disso, a TNC coordena um programa mundial chamado Oceans and 
Coasts (tradução livre: Oceanos e Ambientes costeiros), que trabalha com três eixos: 
proteção de habitats costeiros, pesca e a adaptação dos ambientes marinhos e suas 
comunidades às mudanças climáticas (THE NATURE CONSERVANCY, 2011)6. 
 
O WWF nasceu há 50 anos e configura-se hoje como uma das maiores ONGs mundiais 
dedicadas à conservação da biodiversidade. No Brasil ela desenvolve programas em 
todos os biomas, incluindo a Mata Atlântica, onde tem trabalhado com foco no apoio à 
criação e implementação de áreas protegidas públicas e privadas, proporcionando 
condições para o uso público e o ecoturismo em UC, apoiando estudos para a criação 
de unidades e a capacitação de seus gestores, promovendo a restauração agroflorestal 
e desenvolvendo campanhas de sensibilização da população para a UC no bioma 
(WWF, 2011)7. O WWF internacional coordena ainda um programa de áreas marinhas 
protegidas, que trabalha pela implementação de uma rede global de áreas marinhas e 
costeiras protegidas, efetivamente manejadas e ecologicamente representativas. Dentre 
as ações desenvolvidas para atingir esse objetivo estão a capacitação e o suporte 
técnico e financeiro para as áreas protegidas costeiras e marinhas (WWF, 2011)8. 
 
A Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) tem financiado projetos na 
área ambiental no Brasil. Por meio de uma cooperação técnica, a JICA tem apoiado o 

                                                        
4 http://www.conservation.org.br/onde/ecossistemas/index.php?id=344 
5 http://www.nature.org/ourinitiatives/regions/southamerica/brasil/onde_trabalhamos/mata-atlantica.xml 
6 http://www.nature.org/ourinitiatives/habitats/oceanscoasts/index.htm 
7 http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/mata_atlantica/ 
8 http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/conservation/marine/protected_areas/improving_management/ 
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Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na implantação do 
Corredor Ecológico da Região do Jalapão e, no Pará, a JICA apoiou a Universidade 
Federal do Pará na recuperação de uma área de manguezal em Bragança (UFPA, 
2010)9. 
 
A Fundação Ford também trabalha no Brasil, com foco no trabalho humanitário. Na área 
ambiental tem apoiado o uso sustentável dos recursos naturais (FORD 
FOUNDATION)10. Anualmente a Fundação Ford tem premiado iniciativas ambientais de 
pessoas físicas, empresas, escolas, organizações não governamentais e outras 
entidades que desenvolvam trabalhos de conservação ambiental e da biodiversidade no 
território brasileiro (FORD, 2011)11. 

 
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 de interesses dos estados com as instituições alemãs, 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 duradouras que garantam a 
proteção dos remanescentes florestais.  
 
O trabalho do PPMA-RJ é focado em quatro componentes: (1) implantação de unidades 
de conservação e do seu entorno; (2) prevenção e controle de incêndios florestais no 
Estado; (3) monitoramento e controle e fiscalização florestal do estado; e (4) estudos 
adicionais, planejamento e capacitação. Essas ações são desenvolvidas sob gestão da 
Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP) do INEA/RJ nas UCs estaduais 
de proteção integral, dentre elas a RBG. 
 
Desde seu início, em 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. 
 
2.1.1.2. Federal  
 
Uma série de dispositivos legais estabelece a necessidade de proteção dos 
ecossistemas costeiros, em especial, dos manguezais, devido a sua fragilidade e a sua 
importância econômica (ASMUS, 1996).  
 

                                                        
9 http://www3.ufpa.br/multicampi/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=641:campus-de-braganca-
investe-na-recuperacao-de-mangues 
10 http://www.fordfoundation.org/regions/brazil 
11 http://www.premiofordambiental.com.br 
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As áreas de manguezais são consideradas como Áreas de Preservação Permanente 
(APPs), de acordo com a Resolução CONAMA n° 303, de 20 de março de 2002, que 
estabelece parâmetros, definições e limites referentes às APPs instituídas com o 
Código Florestal Brasileiro (Lei n° 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 torna 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. 
 
Em 1998, a Lei n° 7.661 criou o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), 
como integrante da Política Nacional de Meio Ambiente. No entanto, a despeito desses 
instrumentos legais, os ecossistemas costeiros, dentre eles os manguezais, vem 
sofrendo intensamente com as ações antrópicas. 

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/SBF/GBA, 2010). O domínio da Mata 
Atlântica, ou bioma Mata Atlântica, engloba uma área de 1.306.000 km², cerca de 15% 
do território nacional, cobrindo total ou parcialmente 17 estados brasileiros (Figura 2 -1). 
Corresponde a um mosaico de ecossistemas florestais e outros ecossistemas 
associados ao bioma, como as restingas, dunas e manguezais, que formavam um 
grande contínuo florestal à época do descobrimento do Brasil12.  
 

                                                        
12 http://www.rbma.org.br/anuario/mata_02_dma.asp 
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Figura 2 - 1 . Localização do bioma Mata Atlântica em território brasileiro, destacando o Corredor 
de Biodiversidade da Serra do Mar 
Fonte: MMA, 2011. 
 
A Mata Atlântica, considerada um hotspot, é um dos biomas mais ameaçados do 
planeta e certamente o mais ameaçado dos biomas brasileiros. Dados do Atlas dos 
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica dão conta de que restam atualmente cerca 
de 7,9%13 da sua cobertura vegetal original (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA e 
INPE, 2010). Desse modo, todo e qualquer esforço na proteção dos seus 
remanescentes é vital para a manutenção desses fragmentos a longo prazo. 
 
Criado pelo Ministério do Meio Ambiente, o Projeto de Conservação e Utilização 
Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (ProBio) identificou áreas prioritárias 
para a conservação da biodiversidade no Brasil, oficializadas no Decreto Federal 
nº 5.092, de 21 de maio de 2004. Em todo o país, foram definidas 506 áreas prioritárias 
para a zona costeira e, dentre elas, a baía de Sepetiba, onde está localizada a Reserva 
Biológica Estadual de Guaratiba, foi considerada como área de importância 
extremamente alta para a proteção de manguezais, e sob forte pressão antrópica.  
 

                                                        
13 Esse dado refere-se à análise dos fragmentos acima de 100 hectares. Se considerados também os fragmentos acima 
de 3 hectares, esse número sobe para 11,41%. 
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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. As de proteção integral têm 
como objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 
recursos naturais, e compreende as categorias de estação ecológica, reserva biológica, 
parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. 
 
Já as de uso sustentável têm como propósito compatibilizar a conservação da natureza 
com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, e compreende as 
seguintes categorias: área de proteção ambiental, área de relevante interesse 
ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de 
desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. 
 
A RBG enquadra-se na categoria de “reserva biológica”, 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. 
 
Apesar da grande relevância ecológica e socioeconômica dos ecossistemas costeiros, 
apenas 3,14% das zonas marinha e costeira do Brasil estão protegidos por UCs 
(PROGRAMA COSTA ATLÂNTICA, FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA) o que 
representa um enorme desafio para a proteção e conservação da biodiversidade e dos 
serviços ambientais que estas áreas oferecem. Desse modo, toda e qualquer ação que 
contribua para elevar esse índice e aumentar a conectividade entre esses ecossistemas 
deve ser considerada. 
 
Corredores de Biodiversidade são grandes unidades de planejamento regional que 
compreendem um mosaico de usos do solo e áreas-chave para a conservação. Essa 
abordagem é importante, uma vez que os corredores, em geral, abrigam importantes 
centros de endemismos, bem como espécies ameaçadas de extinção. O Corredor de 
Biodiversidade da Serra do Mar é compreendido pela bacia hidrográfica do rio Paraíba 
do Sul, no Estado de São Paulo, parte da Serra da Mantiqueira em Minas Gerias, e no 
Estado do Rio de Janeiro tem como limite norte o rio Paraíba do Sul (Figura 2 – 1) e 
inclui em seus limites a RBG. 
 
O Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar e a Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica, que englobam a RBG, 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 de 
um corredor depende da pactuação entre diferentes atores, dos vários segmentos da 
sociedade e visa promover o ordenamento do território de maneira integrada, permitindo 
a compatibilização da conservação e do desenvolvimento no contexto regional. 
 
Em 2011 foi criado o Mosaico Carioca, pela Portaria nº 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 duas federais, geridas pelo 
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Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), quatro 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 – 2). Esse mosaico 
dispõe de um plano de trabalho elaborado pelos gestores das UCs que o compõem e 
está em fase inicial de implantação. 
 

 
Figura 2 - 2. Mapa das UCs que compõem o Mosaico Carioca, com destaque para a RBG 
Fontes: IPP, 2006; MMA, 2011 e INEA, 2011. 
 
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)14.  
 
Todas essas abordagens têm um objetivo semelhante e uma linha de ação 
convergente, que propõe a integração de ações em favor da conservação da 
biodiversidade e a criação de uma sinergia entre as unidades de conservação 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. 

                                                        
14  http://www.icmbio.gov.br/o-que-fazemos/mosaicos-e-corredores-ecologicos 
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2.1.1.3. Estadual: contexto ambiental e institucion al 
 
O Rio de Janeiro é um dos poucos estados brasileiros integralmente inseridos no bioma 
da Mata Atlântica. Rocha et al. (2003) sugerem que o Rio de Janeiro possui uma 
posição estratégica em termos de preservação da Mata Atlântica e seus ecossistemas 
associados, já que 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 2 – 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 seus ecossistemas associados (como os manguezais), estando essas 
formações em diferentes estágios de regeneração. 
 

 
Figura 2 - 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).  
 
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 da Mata Atlântica e seus ecossistemas associados (Figura 2 – 
4). Desse total, 18,38% (807.495 hectares) correspondem a áreas de florestas, 0,97% 
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(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)15. Entretanto, em 
um mapeamento mais detalhado, na escala 1:10.000, Lardosa (2011) encontrou 
17.720 ha de manguezal em todo o Estado do Rio de Janeiro. 
 

 
Figura 2 - 4. Remanescentes florestais do Estado do Rio de Janeiro 
Fontes: Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2010). 
 
Apenas uma parte desses remanescentes está sob proteção oficial. Existem atualmente 
50 UCs no Estado do Rio de Janeiro, entre estaduais e federais. Dessas, 27 são de 
proteção integral (entre parques, estações ecológicas e reservas biológicas) e juntas 
elas protegem cerca de 390 mil hectares de áreas de Mata Atlântica e ecossistemas 
associados. Dentre as UCs de proteção integral, 19 são estaduais e somam um 
território protegido de mais de 179 mil hectares (Tabela 2 - 1 ). 
 
Tabela 2 - 1. UCs estaduais de proteção integral do Estado do Rio de Janeiro.  

NOME DA 
UC 

TIPO CATEGORIA 
DE MANEJO 

ÁREA 
(HA) 

ANO DA 
CRIAÇÃO 

MUNICÍPIO SEDE 

Chacrinha Parque Estadual Proteção 
Integral 

13 1969 Rio de Janeiro 

Desengano Parque Estadual Proteção 
Integral 

22.400 1970 Santa Maria 
Madalena 

Ilha Grande Parque Estadual Proteção 
Integral 

12.052 1971 Angra dos Reis 

Guaratiba Reserva 
Biológica 

Proteção 
Integral 

3.306, 18 1974 Rio de Janeiro 

Pedra 
Branca 

Parque Estadual Proteção 
Integral 

12.393,84 1974 Rio de Janeiro 

                                                        
15 http://mapas.sosma.org.br/ 
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Araras Reserva 
Biológica 

Proteção 
Integral 

2.131 1977 Petrópolis 

Grajaú Parque Estadual Proteção 
Integral 

55 1978 Rio de Janeiro 

Praia do Sul Reserva 
Biológica 

Proteção 
Integral 

3.600 1981 Angra dos Reis 

Massambaba Reserva 
Ecológica 

Proteção 
Integral 

7.600 1986 Arraial do Cabo, 
Araruama e 
Saquarema 

Paraíso Estação 
Ecológica 

Proteção 
Integral 

4.920 1987 Magé 

Marinho do 
Aventureiro 

Parque Estadual Proteção 
Integral 

1.550 1990 Ilha Grande 

Juatinga Reserva 
Ecológica (falta 
recategorização) 

Proteção 
Integral 

8.000 1992 Parati 

Serra da 
Tiririca 

Parque Estadual Proteção 
Integral 

2400 1993 Niterói, Maricá 

Serra da 
Concórdia 

Parque Estadual Proteção 
Integral 

804 2002 Barão de Juparanã, 
Valença 

Três Picos Parque estadual Proteção 
Integral 

46.350 2002 Cachoeiras do 
Macacu 

Guaxindiba Estação 
Ecológica 

Proteção 
Integral 

3.260 2002 São Francisco de 
Itabapoana 

Cunhambebe Parque Estadual Proteção 
Integral 

38.000 2008 Mangaratiba, 
Itaguaí, Angra dos 
Reis e Rio Claro 

Costa do Sol Parque Estadual Proteção 
Integral 

10.000 2011 Saquarema, 
Araruama, Arraial 

do Cabo, São 
Pedro da Aldeia, 

Cabo Frio e Búzios 
Fonte: Banco de dados da Conservação Internacional, complementado com 
informações fornecidas pela DIPAB/INEA. 
 
Entre as UCs estaduais que protegem ambientes costeiros e marinhos, destacam-se o 
Parque Marinho do Aventureiro (PEMA), o Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG), o 
Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), o recém-criado Parque Estadual da 
Costa do Sol (PECS), a Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul (RBPS), a Reserva 
Ecológica de Juatinga (REJ, em fase de recategorização) e a Reserva Biológica 
Estadual de Guaratiba, que protege uma extensa área de manguezal no fundo da baía 
de Sepetiba. 
 
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 
(LARDOSA, 2011) (Tabela 2 - 2 ).  
 
A baía de Sepetiba é considerada como área de interesse ecológico, de acordo com o 
artigo 269 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 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. 
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Tabela 2 - 2.  Área de remanescentes de manguezal, em hectares (ha), por região hidrográfica 
(RH) do Estado do Rio de Janeiro. 

Macrorregião  Área de mangue  
RHI (Ilha Grande) 1120 
RHII (Guandu) 5431 
RHV (baía de Guanabara) 9406 
RHVI (Lago São João) 978 
RHVIII (Macaé e Ostras) 63 
RHIX (baixo Paraíba do Sul) 660 
RRH X (Baixo Itabapoana) 62 
Total: 17720 
Fonte: adaptado de Lardosa (2011). 
 
A partir da criação (Lei nº 7.661/1988) e da regulamentação do Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro (Decreto  nº 5.300/2004), o Estado do Rio de Janeiro instituiu a 
sua Coordenação Estadual de Gerenciamento Costeiro, com a atribuição de promover o 
gerenciamento da zona costeira sob sua jurisdição, planejando e executando as 
atividades em articulação com os municípios e com a sociedade. Essa coordenação é 
feita pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), no âmbito da Diretoria de Gestão das 
Águas e do Território (DIGAT), Gerência de Instrumentos de Gestão do Território 
(GEGET). No contexto do gerenciamento costeiro do Estado do Rio de Janeiro está a 
proposta de estabelecer um Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Baía de 
Sepetiba (PDS-Sepetiba). 

A execução do PDS-Sepetiba está a cargo do Consórcio CKC/COBRAPE, com 
financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e coordenação da 
DIGAT/GEGET. 

A elaboração desse plano, que deve ser concluída no começo de 2012, contempla um 
amplo diagnóstico das atividades desenvolvidas em toda a baía e a construção de 
cenários de desenvolvimento da região, a fim de propor caminhos 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, à proteção ambiental e também à consolidação de 
atividades produtivas compatíveis com as características e as vocações da região. Com 
isso, espera-se que o PDS-Sepetiba constitua a base para um programa de 
investimentos, que permita ao Estado do Rio de Janeiro obter financiamento, inclusive 
de órgãos internacionais, para as intervenções indicadas pelo plano. 
 
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). Esse grupo é constituído 
por representantes do INEA, da Fiperj e do Ministério da Pesca, e 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 foi criado com 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, quando couber, bem como de 
acompanhar a execução dos projetos. Até o momento 11 iniciativas foram mapeadas e 
um projeto para analisar a viabilidade técnico-financeira dessas iniciativas está sendo 
conduzido, com o acompanhamento do GT. A partir da análise de viabilidade e da 
aprovação dos projetos pelo GT, as iniciativas para o fortalecimento da pesca e da 
maricultura serão financiadas pela ThyssenKrupp CSA.  
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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. 
 
 
2.1.1.4. Municipal  
 
Os remanescentes de manguezal da região metropolitana do Rio de Janeiro distribuem-
se em dois sistemas principais: baía de Sepetiba e baía da Guanabara. Além desses 
dois grandes sistemas, pequenas manchas podem ser encontradas em outras regiões, 
tais como o Sistema Lagunar Jacarepaguá-Barra da Tijuca, uma pequena mancha na 
praia de Grumari, uma estreita faixa em pontos da margem da Lagoa Rodrigo de Freitas 
(oriunda de replantio) e uma pequena área na Lagoa de Itaipu (SOARES et al., 2011). 
 
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). 
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. 
 
Existem ainda três UCs de proteção integral que estão no entorno imediato da RBG: o 
Parque Estadual da Pedra Branca, o Parque Natural Municipal da Prainha e o Parque 
Natural Municipal de Grumari. As duas unidades municipais também protegem 
ambientes costeiros, sendo que Grumari abriga uma pequena área de manguezal. 
Como integrantes do Mosaico Carioca e dada à proximidade entre as UCs, o contexto 
de integração de ações para a gestão das unidades é bastante favorável, 
compartilhando experiências e recursos para ampliar a proteção destas áreas. 
 
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, localizado na porção norte da baía, e 
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. 
Os manguezais da RBG estão vulneráveis pela contaminação das águas por esgotos 
domésticos e rejeitos do polo industrial, pelas dragagens do fundo da baía, pela pesca e 
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captura de caranguejos praticadas nos canais de maré e áreas adjacentes; muitas 
vezes de forma predatória, e pelo corte de madeira para indústria de curtumes, 
construção civil e mesmo para a produção de cercados de pesca (PELLEGRINI, 2000). 
 
A RBG insere-se na 26o 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 concentra núcleos habitacionais de 
média e baixa renda, e é a região que apresenta o mais baixo Índice de 
Desenvolvimento Social (IDS) da cidade do Rio de Janeiro (CAVALIERI e LOPES, 2008).  
 
A RA de Guaratiba tem sido considerada como uma região de expansão da cidade do 
Rio de Janeiro. Quando analisados os dados referentes à população para o período 
1990-2000, a RA de Guaratiba desponta como a segunda com maior crescimento 
demográfico, apresentando uma variação de 66,53% no período, inferior apenas à 
Barra da Tijuca, que alcançou 76,49%, enquanto a cidade como um todo havia variado 
6,88%. Todo o processo de preparação da cidade do Rio de Janeiro 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 Avenida 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 da obra em 2012. (PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 2011)16.  
 
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. 
 
 
2.1.2. Análise regional 
 
2.1.2.1. Descrição geocartográfica 
 
A RBG está localizada no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
zona oeste da cidade, no bairro de Guaratiba. Situada a leste da baía de Sepetiba, a 
reserva está totalmente inserida da planície costeira de Guaratiba e ocupa uma área de 
3.306,18 ha (Anexo 1). 
                                                        
16 http://www.cidadeolimpica.com/htm/home-interna.php?pagina=transoeste 
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Os acessos à unidade se dão por terra. Para quem vem da Barra da Tijuca, 
Jacarepaguá e Recreio, o acesso se dá pela Avenida das Américas e pela Estrada 
Roberto Burle Marx. Vindo da zona norte ou zona oeste, pelo bairro de Santa Cruz, ou 
pela Estrada do Mato Alto, o acesso é pela Avenida Brasil. 
 
A RBG integra o Mosaico Carioca, que engloba a maior parte das unidades de proteção 
integral do município, além de três UCs de uso sustentável, que estão listadas na 
Tabela 2 – 3 .  
 
Tabela 2 – 3. Unidades de conservação das esferas federal, estadual e municipal que compõem 
o Mosaico Carioca. 

ESFERA UNIDADE INSTRUMENTO DE CRIAÇÃO ÁREA 
Federal  Parque Nacional da Serra 

da Tijuca 
Decreto Federal nº 50923, 06/07/61 3 973,19 

 
Monumento Natural das 
Ilhas Cagarras 

Decreto s/ nº, de 13/04/2010 1,0593 

Estadual  Parque Estadual da 
Pedra Branca 

Lei Estadual nº 2377, de 28/06/74 12.394 

APA de 
Gericinó/Medanha 

Decreto Estadual nº 38.183, de 
05/09/2005 

3 067,79 
 

APA de Sepetiba II Decreto Estadual nº 36.812, de 
28/12/2004 

171,61 
 

Reserva Biológica 
Estadual de Guaratiba 

Decreto Estadual nº 7.549, de 
20/11/74 

3360,18 

Municipal  Parque Natural Municipal 
Bosque da Barra 

Decreto Municipal nº 4.105, de 
03/06/83 

53,16 
 

PNM Chico Mendes Decreto Municipal nº 8.452, de 
08/05/89 

43,64 
 

PNM da Catacumba Decreto Municipal nº 1.967, de 
19/01/79 

30,02 
 

PNM da Cidade Sem informação 46,78 
PNM da Freguesia Decreto Municipal nº 11.830, de  

11/12/92 
29,88 

 
PNM da Serra da 
Capoeira Grande 

Decreto Municipal nº 20.208, de 
01/04/02 

20,99 

PNM de Grumari Decreto Municipal nº 20.149, de 
02/07/01 
 

804,73 
 

PNM de Marapendi Lei Municipal nº 61, de 03/07/78 
 

157,17 
 

PNM do Medanha Lei  Municipal nº 1.958, de 05/04/93 
 

1 052,10 
 

PNM de Penhasco Dois 
Irmãos 

Decreto Municipal nº 11.850, de  
21/12/92 

37,54 
 

PNM Fonte da Saudade Decreto nº 22662, de 19/02/03 2,2 
PNM José Guilherme 
Merquior 

Decreto Municipal nº 19.143, de 
14/11/00 

8,29 
 

PNM Darke de Matos Decreto Municipal nº 394, de 18/05/76 
 

7,01 
 

PNM da Prainha Decreto Municipal nº 17.426, de 
25/03/99 
 

126 
 

APA dos Morros da 
Babilônia e São João 

Decreto Municipal nº 14.874, de 
05/06/96 

Sem 
informação 
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APA dos Morros do Leme 
e Urubu 

Decreto Municipal nº 9.779, de 
12/11/90 
 

53,09 
 

Monumento Natural dos 
Morros do Pão de Açúcar 
e da Urca 

Decreto Municipal nº 26.578, de 
01/06/06 
 

Sem 
informação 

Fontes: IPP, 2006, Cadastro Nacional das Unidades de Conservação, 2011. 
 
 
2.1.2.2. Aspectos culturais e históricos 

 
Os primeiros registros de ocupação humana na região que atualmente abriga a reserva 
Biológica Estadual de Guaratiba datam de mais de três mil anos. Assim como em boa 
parte do litoral sudeste, a região era ocupada por grupos de coletores-caçadores que 
formaram vários sambaquis na Baixada de Jacarepaguá (OLIVEIRA, 2005), e na região 
de Guaratiba (KNEIP, 1987). A economia desses grupos constituía-se, principalmente, 
da pesca e coleta de moluscos e, embora ocorresse uma dependência dos recursos 
litorâneos, também foram identificadas evidências arqueológicas de que tais grupos 
subsidiavam seu abastecimento com a caça na encosta do Maciço da Pedra Branca 
(OLIVEIRA, 2005). 
 
Por volta do ano 1100, os índios Tupi, povos seminômades praticantes da agricultura de 
“coivara” 17 , ocuparam os litorais paulista e fluminense e assimilaram, mataram ou 
expulsaram os povos de caçadores-coletadores nômades existentes nestes litorais, 
conforme estudos de Drummond (1997). Na concepção do autor, a presença destes 
povos não provocou grandes mudanças na paisagem, mesmo utilizando uma técnica 
agrícola mais impactante, pois se concentraram na planície costeira e em escalas 
compatíveis com a renovação natural da floresta e de outros recursos (DRUMMOND, 
1997). 
 
Nesse sentido, o autor conclui que a baixada litorânea fluminense tinha recursos 
naturais úteis em grande quantidade e variedade, e que a abundância destes recursos 
alimentares nos estuários, manguezais, florestas, lagoas, rios e baías conspirava contra 
um grande investimento de trabalho na agricultura. Mesmo assim ressalta que, uma 
população indígena razoavelmente grande ocupou o litoral fluminense por um período 
longo, do ano 1100 a 1500, com uma tecnologia relativamente impactante (agricultura 
de coivara), contribuindo, em alguma medida, para transformar a paisagem que 
encontraram os portugueses ao chegarem ao Brasil (DRUMMOND, 1997). 
 
Dentro dessa perspectiva, as grandes mudanças na paisagem só começaram a ocorrer 
após o estabelecimento do domínio Português às margens da baía de Guanabara, a 
partir de 1567. Segundo artigo publicado por Rivadávia Pinto em 1986 no jornal “Razão: 
o jornal positivo”, e descrito por Fernandes (2010), 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 

                                                        
17 A agricultura de “coivara” é uma forma de agricultura itinerante muito comum em áreas cobertas por florestas tropicais, 
em todo o mundo, e que se utiliza do fogo para abrir novas áreas e manejar as áreas de cultivo já existentes 
(DRUMMOND, 1997). 
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“Guaratiba – Aitinga” ou “Aratuquacima”. Na recém-constituída sesmaria de Guaratiba, 
Manoel Velloso Espinha, junto com sua família, passou a construir e administrar 
engenhos de produção de açúcar e aguardente para exportação (PINTO apud 
FERNANDES, 2010; SIQUEIRA, 2004).  
 
Nos primeiros anos de sua ocupação pelos portugueses, 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. Além disso, a proximidade com os mananciais de água era 
fundamental para os engenhos movimentados por força hidráulica (MOTA, 2009). 
Ademais, a presença do mar tornou os moradores especializados na pesca, 
principalmente a da baleia, cujo óleo iluminava os templos religiosos da Freguesia de 
Guaratiba. Ao final do século XVII alguns engenhos se destacavam na Região de 
Guaratiba, dentre eles o Engenho Novo, o Engenho de Guaratiba e o Engenho do 
Morgado podem ser localizados na Figura 2 - 5.  
 

 
Figura 2 - 5. Grandes propriedades (engenhos) nas freguesias rurais do Rio de Janeiro no início 
do século XIX 
Fonte: Fridman, 1999, p.128 apud Mota, 2009. 
 
O processo de doação e ocupação de grandes sesmarias dá início à ocupação da zona 
oeste do Rio de Janeiro, levando à criação de diversas freguesias, dentre elas a de 
Guaratiba em 1755. Segundo Friedman (2008), freguesias ou paróquias, eram 
aglomerações submetidas à jurisdição espiritual de um cura que também exercia a 
administração civil. Essas áreas contavam com atividades agrícolas e citadinas, e 
constituíam-se em núcleos de povoamento e mercados locais. Atualmente, os limites da 
Região Administrativa de Guaratiba correspondem aos antigos limites da Freguesia de 
Guaratiba, conforme pode ser verificado na Figura 2 - 6. 
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Figura 2 - 6. As freguesias do Rio de Janeiro no século XIX 
Fonte: Noronha Santos,1965 apud Mota, 2009. 
 
Esses engenhos de açúcar coexistiam ao lado de pequenas unidades de produção 
voltadas para a lavoura de subsistência, praticada pelos próprios moradores desses 
engenhos (e fazendas), e por pequenos lavradores que pagavam renda ao proprietário 
pela utilização da terra com fins agricultáveis (MOTA, 2009). 
 
Segundo Drummond (1997), além do desmatamento propriamente dito para maior 
produtividade e volume de produção da cana de açúcar, a operação dos engenhos 
colocava mais duas pressões sobre a flora. Uma era direta e proveniente da 
necessidade de lenha para combustível. A outra era indireta e advinda da abertura de 
áreas de pastagem para bovinos, muares e equinos usados direta ou indiretamente na 
produção. Dessa maneira, apesar dos engenhos se utilizarem das planícies como áreas 
produtivas, a madeira para abastecer de lenha e carvão as fazendas produtoras de 
açúcar eram retiradas das encostas do Maciço da Pedra Branca. 
 
Mesmo com o incentivo à ocupação dessas terras, do final do século XVI até meados 
do XVIII, a ocupação territorial da região foi lenta. Nesse período, o trabalho realizado 
pelos jesuítas, teve grande influência na região. Esses religiosos receberam, por 
doação, terras na atual região de Santa Cruz, e expandiram esta propriedade 
comprando terrenos dos herdeiros de Manuel Veloso Espinho em 1616. Em pouco 
tempo essa fazenda se tornou a mais desenvolvida da Capitania com milhares de 
escravos, cabeças de gado e variados tipos de cultivo, manejados com técnicas 
avançadas para a época (IPP, 2011)18. 
 

                                                        
18

 http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/BairrosCariocas/index2_bairro.htm 
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Os jesuítas realizaram várias obras de engenharia, como a abertura de canais e a 
construção de diques e pontes para a regularização das cheias dos rios Guandu e 
Itaguaí, e a abertura de vias e estradas para o escoamento dos produtos da Fazenda 
Santa Cruz, oriundos do cultivo da cana-de-açúcar e da produção de carne bovina. 
Dentre estas estradas destaca-se a Estrada da Fazenda dos Jesuítas, posteriormente 
Estrada Real da Fazenda de Santa Cruz, a qual, vinda de São Cristóvão, corresponde 
às atuais avenidas Dom Helder Câmara, Ernani Cardoso, Intendente Magalhães, 
Marechal Fontenelle, de Santa Cruz e Cesário de Melo e a Rua Felipe Cardoso (IPP, 
2011). O trabalho dos jesuítas se encerrou em 1759, quando foram expulsos do país 
pelo Marquês de Pombal.  
 
Assim como a Estrada da Fazenda dos Jesuítas, o Caminho da Grota Funda, que cruza 
o Maciço da Pedra Branca e liga a Barra da Tijuca à Guaratiba foi uma importante via 
de circulação para a região. Esse caminho foi aberto após uma invasão dos Franceses, 
no início do século XVII, que tentaram dominar a cidade do Rio de Janeiro, aportando 
em Guaratiba e utilizando a Baixada de Jacarepaguá como passagem (SIQUEIRA, 
2004). Essa invasão chamou a atenção das autoridades locais para a necessidade de 
povoamento da região, e resultou na abertura do Caminho da Grota Funda, atual 
Avenida das Américas e importante eixo de circulação (COSTA, 2002). 
 
Com a abertura destes e de outros caminhos, a região oeste apresentava um 
desenvolvimento lento e gradativo, mas que também propiciava um aumento na 
população e, consequentemente, na pressão sobre os recursos naturais. Porém, com a 
chegada da comitiva real e 1808, a cidade do Rio de Janeiro modificou-se muito e todas 
as regiões tipicamente rurais sofreram sua influência. As atividades econômicas e 
culturais aceleraram-se e a zona rural voltou-se para o abastecimento da cidade e para 
os benefícios trazidos pela corte.  
 
Drummond (1997) descreve a vinda da família real como “uma verdadeira enxurrada 
populacional. A chegada de quase 20 mil novos habitantes, de um dia para o outro, 
representou para o Rio um crescimento populacional instantâneo da ordem de 25%, já 
que a população anterior da cidade era de cerca de 80 mil.” (DRUMMOND, 1997, 
p.209). 
 

Com o aumento populacional intensificam-se as grandes modificações nas regiões de 
planícies em áreas outrora inabitáveis, como mangues, pântanos e lagoas, que foram, 
aos poucos, aterrados e tornaram-se passíveis de serem ocupados pela expansão 
urbana, como apontado por Costa (2002).  
 
Enquanto as planícies foram alteradas pelo aumento da população e pela abertura de 
novas estradas, as florestas das encostas vinham sendo lentamente e gradativamente 
derrubadas pela extração de madeira para a produção de carvão e manufaturados, até 
surgir outra atividade econômica que provocou uma rápida supressão nestas florestas, 
as monoculturas de café. Quando o cultivo do café se destacou como produto agrícola 
de grande produtividade nas regiões montanhosas do Rio de Janeiro, entre os séculos 
XVIII e XIX (DRUMMOND, 1997), algumas áreas de encosta passaram por um 
processo acelerado de desmatamento devido à ocupação intensa nas terras altas pela 
monocultura de café.  
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Abreu (1957) mostra a existência de diversas fazendas cafeeiras nas encostas do 
Maciço da Pedra Branca, algumas eram antigos engenhos de cana de açúcar que 
alteraram a sua atividade econômica: 
 

[...] existiam no maciço, diversas fazendas que implementaram a 
cultura cafeeira, dentre elas destacaram-se as seguintes: Vargem 
Grande, Vargem Pequena, Camorim (cujos proprietários eram os 
Corrêa de Sá), Engenho Novo (atual Colônia Juliano Moreira), 
Engenho D’água (pertencente ao Visconde de Asseca), Independência 
(de propriedade do Major Manoel Gomes Archer, responsável pela 
recuperação florestal do maciço da Tijuca) e o sítio Pau da Fome, 
situado no vale do Rio Grande.” (ABREU, 1957, p. 182).  

 
O autor localizou algumas destas fazendas, como pode ser verificado na Figura 2 - 7. 
 

 
Figura 2 - 7. Localização dos cafezais nos séculos XVIII e XIX no Rio de Janeiro. 
Fonte: Abreu (1957, p. 182) 
 
Na região de Guaratiba, a Figura 2 - 7  localiza as seguintes fazendas presentes no 
entorno do Maciço da Pedra Branca, entre os séculos XVII e XIX: 
 

28 – Fazenda do Mato Alto; 
29 – Fazenda do Morgado; 
30 – Fazenda da Ilha; 
31 – Fazenda do Engenho de Fora; 
32 – Fazenda da Grota Funda; 

 
Costa (2002) destaca que a ocupação e a devastação das encostas vieram a colocar 
em perigo toda a zona de baixada, pois como resultado dessa ação foram registrados 
os primeiros movimentos de massa catastróficos, nos anos de 1759 e 1811. No entanto, 
segundo Drummond (1997), foi, principalmente, a preocupação com o abastecimento 
hídrico da zona urbana, e não com os deslizamentos de terra, que motivou o governo a 
tomar medidas para reverter a degradação florestal das encostas da Floresta da Tijuca. 
Dentre as medidas destacam-se a desapropriação de propriedades particulares e a 
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nomeação de um administrador responsável por recuperar as áreas degradadas. Nesse 
momento, Manuel Gomes Archer (1821-1905), “Major Archer”, foi nomeado 
“administrador da Floresta da Tijuca” em 18 de dezembro de 1861 (DRUMMOND, 
1997). A administração do Major Archer fez o primeiro reflorestamento de áreas 
degradadas do Rio de Janeiro, iniciado no Maciço da Tijuca e posteriormente estendido 
para os demais maciços da cidade. Esse reflorestamento veio reverter à ação direta do 
homem e trouxe de volta a floresta, permitindo que a cidade tenha hoje a maior 
cobertura florestal urbana do mundo (COSTA, 2002). 
 
Com a crise do café, no final do século XIX e início do século XX, as grandes 
propriedades locais foram se tornando menos autossuficientes que no século anterior, 
dedicando-se então a uma agricultura variada e à criação de animais. Ameaçadas pela 
eminência da abolição da escravidão, pela dificuldade de arregimentar mão de obra 
livre e assalariada e pela dificuldade de obtenção de créditos para a cafeicultura, como 
observado por Mota (2009), a subdivisão das grandes propriedades foi a forma que os 
proprietários encontraram para se adaptarem às novas condições econômicas e de 
trabalho. Vendas de partes das grandes propriedades foram feitas a novos ocupantes, 
assim como doações a antigos escravos, terras foram confiadas ao trabalho de 
arrendatários ou meeiros, enquanto que outras foram ocupadas por simples posseiros 
(SONDOTÉCNICA, 1998). 
 
Sobre esse processo, Fernandez (2009) ressalta que através do aforamento ou 
arrendamento de sítios a lavradores, os grandes proprietários atraíam uma nova mão 
de obra e obtinham recursos na expectativa de preservarem a propriedade da terra. No 
entanto, tornaram-se comuns os conflitos pelo direito de posse, uma vez que os 
camponeses, após algum tempo arrendando e cultivando a terra e considerando o 
abandono das mesmas pelos proprietários, entravam com pedido de posse da 
propriedade no Tribunal de Corte do Rio de Janeiro. Portanto, segundo Mota (2009) o 
arrendamento era uma forma de acesso à terra que podia gerar direitos de propriedade. 
Esta prática rendeu aos camponeses de Guaratiba a classificação de posseiros do 
sertão carioca, em uma alusão clara de que esses camponeses não tinham direito a 
terra, ou seja, a terra que ocupavam e trabalhavam para o seu sustento e de sua família 
supostamente não lhes pertenciam ou tinham a posse precária das mesmas (MOTA, 
2009).  
 
Com a crise do café e o fracionamento das grandes propriedades, houve a substituição 
do café pelo cultivo da laranja nas encostas mais baixas do Maciço da Pedra Branca, 
enquanto que em praticamente todas as encostas altas foram plantados bananais que 
perduram até hoje, (Costa, 2002). Essa produção agrícola, além da criação de gado nas 
planícies, abastecia os mercados Municipal, Barão de Mauá e Madureira (Figuras 2 - 8 
e 2 - 9), evidenciando o perfil essencialmente agrícola da Região de Guaratiba até 
meados da década de 1950. 
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Figura 2 - 8. Utilização do espaço na década de 1950 
G = Zonas Pastoris e A = Zonas Agrícolas 
Fonte: Abreu (1957, p. 88).  

 
Figura 2 - 9. Zonas de abastecimento no Distrito Federal 
Fonte: Abreu (1957, p. 157). 
 
As Figuras 2 - 10  e 2 - 11 mostram que em meados da década de 1950 a região 
agrícola de Campo Grande e Guaratiba eram marcadas pela presença do laranjal nas 
planícies e nas encostas baixas, enquanto o bananal predominava nas encostas altas 
de toda a região rural do Maciço da Pedra Branca.  
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Figura 2 - 10. Localização da cultura da laranja no Distrito Federal 
Fonte: Abreu (1957). 
 

 
 
Figura 2 - 11. Localização da cultura da banana no Distrito Federal 
Fonte: Abreu (1957). 
 
Entretanto, alguns proprietários preferiam obter recursos através do fracionamento e 
venda de suas propriedades, inaugurando a partir de 1840, um mercado de terras. Se 
olharmos novamente as Figuras 2 - 10  e 2 - 11, é possível observar que as planícies 
norte do Maciço da Pedra Branca já apresentavam um povoamento denso na década 
de 1950, segundo a caracterização de Abreu (1957), no entanto, a região de Campo 
Grande e Ilha de Guaratiba, porção noroeste do bairro de Guaratiba, ainda 
apresentavam características rurais. 
 
Em sua tese, Fernandez (2009), apresenta dados de Mota (2006) sobre os decretos 
nos 2.441, de 26/01/1921, e 1.536, de 07/04/1921, que estabeleceram a criação da 
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Colônia Agrícola e Granja de Criação da Prefeitura, localizada em Guaratiba, além de 
estabelecer várias escolas rurais na região. A colônia citada anteriormente torna-se 
Fazenda Modelo para desenvolver atividades para melhoria da qualidade da produção 
agrícola do Distrito Federal (MOTA, 2006 apud FERNANDEZ, 2009). Até o ano de 
1948, haviam sido criadas 26 escolas rurais nos bairros de Santíssimo, Realengo, 
Senador Camará, Campo Grande, Magarça, Vila Eugênio, Covanca, Padre Miguel, 
Emboabas e Guaratiba (MOTA 2007 apud FERNANDEZ, 2009). A criação da Fazenda 
Modelo, bem como o estímulo à educação rural, demonstram as intenções do estado 
em institucionalizar a região como área rural da cidade do Rio de Janeiro, ao mesmo 
tempo em que estabelece um projeto de organização e controle sobre ele, ao 
determinar as diretrizes para a educação rural (MOTA, 2007 apud FERNANDEZ, 2009). 
 
Outra iniciativa pública relevante para a região oeste da cidade nesta época, foram as 
obras de dragagem feitas pela Diretoria de Saneamento da Baixada Fluminense/DSBF, 
em Sepetiba (1935) e em Jacarepaguá (1937), além de inúmeros canais e valas, que 
permitiram que muitos pântanos e brejos fossem saneados, tornando as terras próprias 
para a agricultura. Tanto a região da Baixada Fluminense (GRYNSPAN, 1998), quanto 
às Baixadas de Sepetiba e de Jacarepaguá (SANTOS, 2006) receberam maciços 
investimentos públicos de drenagem, com o objetivo inicial de fazer dessas áreas um 
cinturão verde ao redor do antigo Distrito Federal. Para Grynspan (1998), de início, o 
propósito destes investimentos era a tentativa de afirmar uma vocação agrícola para a 
região ao mesmo tempo em que se promovia a industrialização em outras áreas. No 
entanto, segundo Santos (2006), tais investimentos acabaram por gerar um efeito 
contraditório, à medida que estimularam também um processo intenso de urbanização. 
Para o autor, a valorização das terras, gerada pelas obras públicas de saneamento, 
estimularam a especulação imobiliária e uma forte disputa de terras entre lavradores, 
grileiros e proprietários. 
 
Em sua dissertação, Fernandes (2010) em referência à Abreu (2008) descreve a 
produção citrícola agindo como grande “freio à onda loteadora” até a primeira metade 
do século XX, impedindo que bairros tradicionais da zona oeste do Rio de Janeiro 
fossem atingidos pela febre imobiliária de então (ABREU, 2008 apud FERNANDES, 
2010). Entretanto, durante a Segunda Grande Guerra as exportações diminuíram muito 
e uma praga citrícola dizimou grande parte das plantações. A partir de então, os 
laranjais foram substituídos pelos loteamentos em bairros como Campo Grande, mas 
não em Ilha de Guaratiba, uma vez que muitos dos seus laranjais foram mantidos para 
atender a demanda interna, e os demais foram substituídos por uma diversificação de 
culturas agrícolas que eram comercializadas nas diversas feiras livres da cidade 
(FERNANDES, 2010). 
 
No entanto, o número de feiras livres da cidade decresce rapidamente na década de 
1970, devido à impossibilidade destes mercados informais competirem com a nova 
modalidade de varejo, o supermercado. Com esta redução nas opções de vendas, 
diversos produtores agrícolas acabaram por vender suas terras para o crescente 
mercado imobiliário, possibilitando a criação de diversos condomínios horizontais. 
Dessa maneira, devido à proximidade das áreas centrais, as áreas abaixo, e mesmo 
acima, da cota 100, dos bairros Campo Grande, Guaratiba e Vargem Grande, passaram 
a ser os principais alvos dos especuladores imobiliários que procuravam valorizar os 
atributos naturais (FERNANDES, 2010). 
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Sobre esses empreendimentos, Fernandes (2010) ressalta que por necessitarem de 
grande extensão, e sendo erguidos, muitas vezes, sobre áreas de preservação 
ambiental, os condomínios e loteamentos residenciais horizontais, além de 
representarem o pilar de uma nova tendência urbano-residencial, constituem-se como 
os maiores responsáveis pela reprodução de inúmeros impactos ambientais, 
principalmente por serem construídos em uma área sem uma infraestrutura de 
saneamento adequada para minimizar tais impactos. 
 
Apesar deste aumento de residências em antigas áreas de produção agrícola ao redor 
do Maciço da Pedra Branca, a região de Ilha de Guaratiba ainda mantém uma 
considerável área produtiva, sendo a floricultura uma atividade de destaque entre os 
sítios da região. Sobre este fato, Fernandes (2010) explica que da mesma forma como 
a produção de hortifrutigranjeiros substituiu a citricultura após sua crise nos anos 
1940/1950, garantindo a aptidão agrícola dos guaratibanos, a floricultura, principalmente 
após 1990, vem substituindo as tradicionais roças de Ilha de Guaratiba. Esse fenômeno, 
no entanto, não seria tão bem sucedido não fosse a influência de Roberto Burle Marx. 
Para dar conta da grande quantidade de plantas que demandavam seus muitos jardins, 
Burle Marx adquiriu o antigo Sítio Santa Antônio da Bica em 1949, atual Sítio Roberto 
Burle Marx, e passou a ensinar e empregar diversos agricultores da região. Esses 
antigos aprendizes são hoje proprietários das maiores chácaras e hortos de Ilha de 
Guaratiba e influenciaram outros produtores da região que hoje vivem dessa atividade. 
 
Outro fator que influenciou mudanças nas paisagens de Guaratiba foi a construção da 
Estrada de Barra de Guaratiba, para a instalação do Polígono de Tiro da Marambaia e 
construção da Ponte Eurico Gaspar Dutra na década de 1940. Estes empreendimentos 
tinham o intuito de proteger a costa brasileira na época da II Guerra Mundial e 
acabaram por contratar diversos trabalhadores rurais para trabalhar nestas construções. 
A Estrada da Barra de Guaratiba abriu novas perspectivas para a evasão do pescado e 
dos produtos agrícolas da região (SIQUEIRA, 2004). Posteriormente outros centros 
tecnológicos militares foram criados, como o CTEx na década de 1980. 
 
A partir da década de 1970, ocorrem mudanças nas políticas territoriais do município, e 
o local em que encontra-se localizada a Região de Guaratiba passa a se chamar zona 
oeste, além de receber as funções de zona residencial e industrial. Com estas medidas 
ocorre a criação do distrito industrial na zona oeste da cidade (Campo Grande, 
Paciência, Palmares e Santa Cruz), que passa a influenciar a expansão urbana e a 
redução das, já fragilizadas, áreas rurais. 
 
Seguindo esta tendência, na década de 1980, foram instaladas em Guaratiba duas 
grandes empresas, a francesa Michelin e a norte-americana Tupperware. Juntas, estas 
empresas contribuíram para transformar a paisagem bucólica da região e 
arregimentaram significativa mão de obra oriunda das lavouras ainda existentes (MOTA, 
2009). 
 
Como resultante deste processo histórico de alteração dos usos do solo na zona oeste, 
a Reserva Biológica Estadual de Guaratiba apresenta atualmente pressões de uma 
ocupação urbana densa e em rápida e desordenada expansão. Dentro deste contexto, 
algumas regiões ou propriedades, tanto no entorno como no interior da UC, ainda 
persistem como áreas produtivas nas quais os moradores mantêm seus cultivos e 
atividades de pesca e extração de crustáceos. Esta situação reforça a necessidade de 
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medidas que assegurem a proteção dos recursos naturais, porém que levem em 
consideração as características socioeconômicas da região. 
 
2.1.2.3. Uso e ocupação da terra e problemas ambien tais decorrentes 
 
A RBG foi recategorizada recentemente para adequação da sua categoria às 
apresentadas pelo SNUC, e junto com isso houve uma revisão dos seus limites, 
incorporando áreas de manguezal ao território da RBG, como a localidade conhecida 
como Campo do Saco19 e excluindo outras áreas com ocupação urbana consolidada. 
Mesmo com a exclusão dessas áreas, ainda existem 17 famílias morando no interior da 
UC (QUEIROZ, 2011, comunicação pessoal), cujo processo de reassentamento está 
sendo conduzido pela Superintendência do Patrimônio da União. Algumas dessas 
famílias trabalham com o cultivo de plantas ornamentais, o que resulta num conflito de 
gestão da unidade, uma vez que a presença de moradores e o cultivo de espécies 
exóticas não são compatíveis com esta categoria de unidade de conservação. 
 
Em relação ao impacto ambiental das atividades econômicas existentes no entorno da 
RBG, de acordo com os dados levantados para esse plano de manejo, as principais 
atividades geradoras de renda para as comunidades residentes no entorno são a pesca 
e coleta de recursos pesqueiros do manguezal (ostras, caranguejos, mariscos, peixes e 
camarão) e o turismo, motivado pela beleza cênica da região e pela presença dos 
restaurantes especializados em peixes e frutos do mar, localizados principalmente em 
Barra de Guaratiba. 
 
Grande parte da pesca é realizada na baía de Sepetiba e em mar aberto, fora da área 
da reserva. No entanto, existem pescadores e coletores de recursos do manguezal que 
há décadas realizam essa atividade nos rios e canais da RBG, o que representa um 
impacto potencial para as populações de espécies de peixes e caracteriza uma 
atividade conflitante para a unidade. Esse conflito é reforçado pelo que diz a Carta 
Náutica da região (1622), que sugere a proibição da pesca e da navegação nos canais 
do Pedrinho, do Pau Torto e do Bacalhau, além dos rios Piracão e Portinho, que estão 
dentre as áreas mais exploradas pelos pescadores artesanais e que compõe o território 
da RBG. Segundo o levantamento realizado nas oficinas de diagnóstico participativo, 
cerca de 300 famílias vivem da atividade pesqueira na unidade. No entanto, esse 
número é impreciso e precisa ser confirmado.  
 
Silva (2006) mapeou a existência de 80 profissionais que atuavam especificamente na 
coleta de caranguejos (uçá e guaiamum) na região de Barra de Guaratiba e realizou 
uma entrevista com 50% desses profissionais, para traçar o perfil socioeconômico e 
avaliar a percepção ambiental dos mesmos em relação ao manguezal. Os dados da 
pesquisa demonstram que, embora existam caranguejeiros atuando nessa função há 
mais de quatro décadas, outros estavam na atividade há pouco mais de dois anos, 
indicando que a população de catadores é flutuante e que novos profissionais têm sido 
atraídos para a atividade. Apenas 30% dos entrevistados afirmaram viver 
exclusivamente da coleta de caranguejos, enquanto os outros 70% complementam a 

                                                        
19 Apesar do Decreto nº 32.365 promulgado no ano de 2002 citar em seu texto a adição de “manguezais e terrenos da 
marinha situados entre os rios Piraquê e Piracão, bem como aqueles existentes na localidade conhecida como Campo 
do Saco” ao território da RBG, essa localidade está sendo considerada parte da RBG pela sua administração apenas a 
partir da nova delimitação de 2010. 
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renda trabalhando na pesca (26%), construção civil (43%) e em outras atividades (31%) 
(SILVA, 2006).  
 
Apesar da atividade pesqueira intensiva realizada no território da RBG e da observação 
dos próprios pescadores quanto à diminuição dos estoques, o que corrobora o que foi 
observado por Silva (2006), não existem estudos sobre o impacto ambiental dessa 
atividade na RBG, indicando que é necessário um esforço para o ordenamento e 
monitoramento da pesca e da coleta de recursos nessa unidade de conservação. 
 
Outro problema associado a este contexto é o fato de que as famílias que dependem do 
trabalho no manguezal como principal fonte de renda ou de subsistência, não dispõem 
de alternativas econômicas e não tem qualificação para realizarem outras atividades 
produtivas.  
 
A atividade pesqueira na RBG está associada, em alguma medida, à presença do polo 
Gastronômico na Barra de Guaratiba. Existem aproximadamente 40 restaurantes na 
região, a maioria deles especializada em peixes e frutos do mar, e eles absorvem parte 
da produção desses pescadores e coletores. 
 
Segundo um dos representantes do polo gastronômico, atualmente circulam na região 
cerca de 3.000 turistas por semana, atraídos pela gastronomia e pelas belezas cênicas 
da região. Frequentemente, é possível avistar turistas navegando pelos canais e rios da 
UC, bem como praticando a pesca e outros esportes aquáticos. Essa também se 
constitui como uma atividade conflitante para a gestão da RBG e precisa ser ordenada. 
Ela é favorecida pela falta de placas de sinalização adequadas ao longo dos canais e 
rios da RBG, dando conta da existência da unidade de conservação e aumentando o 
reconhecimento dos seus limites no campo. 
 
É preciso considerar que existe um potencial de ampliação da atividade turística na 
região, em função da presença e do fortalecimento do polo gastronômico, como 
também da ampliação do acesso à região com a implantação da Transoeste. Contudo, 
apesar da expectativa de crescimento do turismo e do desenvolvimento que ele pode 
trazer para a região, será necessário um grande investimento para que os pescadores 
artesanais que atuam no manguezal possam ser absorvidos em outras atividades 
produtivas e incluídos nesse processo, diante da baixa escolaridade e pouca 
qualificação desses trabalhadores. 
 
 
2.1.2.4. Ações ambientais exercidas por outras inst ituições 
 
A Reserva Biológica Estadual de Guaratiba encontra-se em situação privilegiada no que 
diz respeito ao potencial de interface com outras instituições, muito em função da sua 
localização, na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Essa interlocução 
com os diversos setores da sociedade é fundamental para a implementação desta UC, 
dada à complexidade que a proximidade com o ambiente urbano impõe à sua gestão e 
manejo. Embora existam apenas duas parcerias formalizadas com a RBG (CTEx e 
Mundo da Lama), algumas instituições vem interagindo com a unidade, seja por meio 
das pesquisas realizadas no seu território, seja pela participação em seu Conselho 
Consultivo, ou ainda em função da proximidade com a reserva e do uso comum do seu 
território. 
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A criação de Conselhos está prevista Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que 
regulamenta o SNUC. Esse é um espaço importante, que fomenta a participação da 
sociedade, contribuindo para a transparência no processo de gestão da UC. O 
Conselho Consultivo da reserva foi criado em pela Portaria IEF/RJ/PR7 264, de 09 de 
dezembro de 2008. Dezesseis instituições de diferentes perfis compõem o Conselho, 
quais sejam: INEA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Núcleo 
de Estudos em Manguezais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(NEMA/UERJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), CTEx, 13o Grupamento de Bombeiros Militar do 
Estado do Rio de Janeiro (GBM), Delegacia da Capitania dos Portos de Itacuruçá, 
Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj), Associação de 
Aquicultores e Pescadores de Pedra de Guaratiba, Colônia de Pesca Z-15, ONG Mundo 
da Lama, Associação de Moradores da Matriz de Guaratiba, Centro de Estudos, 
Pesquisas e Ações de Guaratiba, Instituto Marés e a Fundação Assistencial Xuxa 
Meneghel. No entanto, o Conselho Consultivo da RBG ainda é uma instância onde há 
pouca articulação e baixa participação efetiva dos conselheiros. Portanto, é fundamental 
que a UC invista no fortalecimento do Conselho, para ampliar a sua participação.  
 
O principal parceiro da RBG tem sido o Centro Tecnológico do Exército (CTEx), que tem 
auxiliado a reserva na proteção e fiscalização da área. O INEA e o CTEx assinaram, em 
2011, um termo de cooperação que ampara essa parceria. Além do CTEx, a ONG 
Mundo da Lama também mantém um termo de cooperação com o INEA, que prevê a 
colaboração em atividades de educação ambiental, a identificação de áreas para 
restauração, dentre outras ações. No entanto, poucas atividades vêm sendo 
desenvolvidas no âmbito dessa parceria nos últimos anos e existe um grande potencial 
para fortalecer as ações em conjunto para a execução deste plano. 
 
Outras instituições com as quais a RBG se relaciona e que podem contribuir para o 
desenvolvimento de ações futuras para a implementação deste plano de manejo estão 
descritas na Tabela 2 - 4 . 
 
Tabela 2 - 4. Instituições com as quais a RBG se relaciona, por meio de parcerias formais ou 
não. 

INSTITUIÇÃO TIPO ATUAÇÃO  
Centro 
Tecnológico 
do Exercito 

Autarquia 
federal 

Membro do Conselho e contribui para as ações de proteção 
e fiscalização da área e seu entorno. Tem apoiado ações de 
prevenção e combate a incêndios. 

Fundação 
Instituto de 
Pesca do 
Estado do 
Rio de 
Janeiro 
(Fiperj) 

Autarquia 
estadual 

Membro do Conselho e tem desenvolvido pesquisas com 
microalgas para alimentação de larvas de crustáceos, peixes 
e moluscos, reprodução, cultivo e nutrição de espécies 
nativas para repovoamento, ecologia dos peixes da baía de 
Sepetiba, levantamento ictiofaunístico na reserva. Está 
interagindo com as colônias de pescadores da baía de 
Sepetiba, capacitação, organização dos pescadores 
(cooperativa), etc. Pode auxiliar no monitoramento da pesca 
e no cadastramento dos pescadores. 

Corpo de 
Bombeiros 

Autarquia 
estadual 

Membro do Conselho e auxilia no combate a incêndio na UC 
e entorno, inclusive concedendo equipamentos de combate, 
como o caminhão pipa, quando necessário. Continuar 
apoiando ações de combate a incêndios na RBG e seu 
entorno. 

Mundo da Terceiro Membro do Conselho. Desenvolve projetos na área de 
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Lama setor educação ambiental e recuperação do manguezal. Tem um 
termo de cooperação com a RBG e pode apoiar na 
implementação de projetos nessas duas áreas previstas no 
termo de cooperação. 

Associação 
de moradores 
de Araçatiba  

Associação Auxilia a UC realizando denúncias, sobretudo no entorno da 
UC. Pode apoiar na mobilização dos moradores, auxiliar o 
patrulhamento da área, etc. 

Capitania dos 
Portos 

Autarquia 
federal 

Membro do Conselho e contribui para a segurança da 
navegação, ordenamento, controle e fiscalização, prevenção 
da poluição, instalação de apoio às embarcações e etc. Pode 
apoiar nas ações de fiscalização dos limites marítimos e 
fluviais da RBG e seu entorno. 

Associação 
de Moradores 
Matriz de 
Guaratiba 

Associação Membro do Conselho. Pode auxiliar na mobilização das 
comunidades do entorno, em ações de educação ambiental, 
etc. 
 

EMBRAPA  Autarquia 
federal 

Membro do Conselho e tem uma pequena interface com a 
reserva. Pode apoiar a condução de pesquisas sobre a 
qualidade do pescado coletado na RBG, capacitação, etc.  

Núcleo de 
Estudos dos 
Manguezais 
(NEMA/UERJ) 

Autarquia 
federal 

Membro do Conselho. Ligado ao Departamento de 
Oceanografia da Uerj, desenvolve pesquisas nos 
manguezais de Guaratiba, dedicadas ao monitoramento dos 
de fatores influentes sobre os manguezais e seus agentes 
transformadores naturais e antrópicos, tendo como principal 
foco os estudos sobre os efeitos das mudanças climáticas e 
das atividades humanas sobre os manguezais. Pode 
estabelecer uma parceria para auxiliar nas ações de 
pesquisa e monitoramento necessárias à UC, garantindo que 
a gestão da unidade seja feita com base na pesquisa 
científica.  

Instituto 
Marés 

Terceiro 
setor 

Membro do Conselho, é uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP) que atua em projetos de 
pesquisa, conservação e gerenciamento na zona costeira. 
Pode estabelecer uma parceria para auxiliar nas ações de 
pesquisa e monitoramento necessárias à UC, garantindo que 
a gestão da unidade seja feita com base na pesquisa 
científica. 

Colônia Z -15 
 

Colônia de 
pescadores 

Membro do Conselho. Parte dos pescadores que pescam e 
coletam dentro da RBG é associada a esta colônia. Pode 
auxiliar na mobilização e cadastramento dos pescadores que 
atuam na RBG. 

 
2.1.3. Serviços de apoio disponíveis para a unidade  de conservação 

 
A RBG está inserida na região metropolitana do Rio de Janeiro, na zona oeste da 
cidade, no bairro de Guaratiba, e em função disso, conta com toda sorte de serviços 
disponíveis em uma metrópole como o Rio de Janeiro.  
 
O Aeroporto Santos Dumont, localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, está 
cerca de 44 km distante da reserva, já o Aeroporto internacional Tom Jobim, localizado 
na Ilha do Governador, dista cerca de 43 km da RBG. Há ainda o Aeroporto de 
Jacarepaguá, que fica na Avenida Ayrton Senna, a cerca de 26 km da reserva. 
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Quanto ao transporte local, 47 empresas operam o transporte por ônibus no Rio de 
Janeiro, sob o regime de permissão da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, sob a 
gestão da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), uma autarquia 
ligada à Secretaria Municipal de Transportes (SMTR). Os ônibus circulares que saem 
da Barra da Tijuca em direção à RBG são apresentados na Tabela 2 - 5 . 

 
Tabela 2 - 5. Linhas de ônibus que chegam até as proximidades da RBG, a partir da Barra da 
Tijuca. 

LINHA TRAJETO 
854 Barra da Tijuca - Campo Grande 
855 Bangu - Barra da Tijuca 
853 Vila Kennedy – Barra da Tijuca 

S019 Bangu – Pedra de Guaratiba 

 
Saindo da rodoviária de Campo Grande, é possível encontrar outras três linhas que 
levam até as imediações da reserva, que estão apresentadas na Tabela 2 - 6.  
 
Tabela 2 - 6. Linhas de ônibus que chegam até as proximidades da RBG, partindo da rodoviária 
de Campo Grande. 

LINHA TRAJETO 
854 Barra da Tijuca - Campo Grande 
855 Bangu - Barra da Tijuca 
867 Campo Grande – Barra de Guaratiba 
886 Bangu – Pedra de Guaratiba 

 
Há ainda um ônibus especial que sai do Terminal Menezes Corte, em direção à Pedra 
de Guaratiba, cuja linha é 1134. 
 
As delegacias que atendem os bairros da região metropolitana fazem parte do 
Departamento Geral de Polícia da Capital (DPPC), ligada à Polícia Civil do Estado Rio 
de Janeiro. Dentre as 40 delegacias ligadas a este departamento, duas delas atendem 
os distritos policias em que estão os bairros que ficam nas imediações do parque. Em 
Campo Grande há também uma Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. A 
Tabela 2 – 7  apresenta o nome e o endereço dessas DPs. 
 
Tabela 2 – 7 . Lista de delegacias localizadas nos bairros do entorno da RBG. 

DP ENDEREÇO 
43ª DP Guaratiba  Estrada do Piaí s/nº, quadra 89, Guaratiba 
35° DP – Campo Grande  Avenida Maria Tereza, Lt 8/9/10 
DEAM Rio -Oeste – Delegacia 
Especial de Atendimento à 
Mulher 

Avenida Cesário de Mello nº 4.138, Campo Grande 

 
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) é uma 
Corporação que desenvolve atividades de defesa civil, prevenção e combate a 
incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos no âmbito fluminense. Existem 
duas unidades especializadas e um Grupamento de Bombeiros Militar na região 
adjacente à reserva. Uma dessas unidades inclusive faz fronteira com a sede da 
reserva e tem desempenhado um papel importante no auxílio às ações de combate a 
incêndios que acontecem na UC e seu entorno. Elas estão listadas na Tabela 2 – 8 .  
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Tabela 2 – 8. Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro localizadas 
nos bairros próximos à RBG. 

DP ENDEREÇO 
13° Grupamento de Bombeiro s 
Militar de Campo Grande 

Avenida Cesário de Melo nº 3.226 

Corpo de Bombeiros  - Barra de 
Guaratiba 

Estrada Barra de Guaratiba nº 9.748 

Corpo de Bombeiros  - Recreio 
dos Bandeirantes 

Avenida das Américas s/nº 

 
Quanto aos serviços de saúde, não foram encontrados hospitais nos bairros de 
Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba. Há apenas dois Postos de Saúde 
localizados no bairro de Guaratiba que atendem a região. São eles: 
 
Posto de Saúde Cyro de Mello: Rua 30 - Lote Jardim Maravilha nº 183,  Guaratiba 
Posto de Saúde Woodrom Pimentel Pantoja: Estrada do Magraça nº 4.435, Guaratiba. 
 
Em relação à educação, existem escolas municipais, Centros Integrado de Educação 
Pública (CIEPs) e creches apenas em Guaratiba, que reúne dezesseis escolas 
municipais, duas creches e dois CIEPs, e Pedra de Guaratiba, que conta com quatro 
escolas municipais e duas creches, apresentadas na Tabela 2 - 9 . 
 
Tabela 2 - 9. Escolas, creches municipais e CIEPs registrados nos bairros de Guaratiba e Pedra 
de Guaratiba. 

BAIRRO ESCOLA ENDEREÇO 

Guaratiba 

Escola Municipal Professor Castilho Estr. da Matriz nº 4.406 

Escola Municipal Professora Leocádia 
Torres 

Estr. do Magarça nº 8.441 

Escola Municipal Jonatas Serrano Estr. do Mato Alto, s/nº 

Escola Municipal Narcisa Amália Estr. Theodureto de Camargo, 
s/nº 

Escola Municipal Euclides da Cunha Estr. do Magarça nº 3.323 

Escola Municipal Professora Luzia Maria 
Moreira do Nascimento 

Estrada do Mato Alto nº 4.790 

Escola Municipal Padre Carlos Henrique de 
Souza 

Rua Silvânia, s/nº 

Escola Municipal Leôncio Correia Av. Gaspar Lemos nº 342 

Escola Municipal Engenheiro Gastão Rangel Estr. do Magarça nº 9.183 

Escola Municipal Monteiro Lobato Rua Ibema, s/nº Mato Alto 

Escola Municipal Bertha Lutz Rua Gabriel M. Machado s/nº - 
Enseada das Garças 

Escola Municipal Giuseppe Melchiori - Padre 
José 

Estrada do Magarça nº 3.323 

Escola Municipal Emma d'Ávila de Camillis Rua Várzea de Palma s/nº 

Escola Municipal Professora Maria Helena 
Sampaio Marques 

Estrada do Magarça nº 9.183 

Escola Municipal Tatiana Chagas Memória Rua Pedro Osório nº 360 

Escola Municipal Padre José Maurício Rua da Orquestra s/nº - Jardim 
Magarça 

Ciep Posseiro Mário Vaz Rua Silvânia, s/nº - Jardim 
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Maravilha 

Ciep Hildebrando de Araujo Goes Estr. da Pedra, s/nº 

Creche Municipal Josepha Ferreira da Costa Rua Caminho do Areal - Largo 
do Corrêa s/nº 

Creche Municipal Sonho de Criança Rua da Pedreira nº 11 

Pedra de 
Guaratiba 

Escola Municipal Nestor Victor Estr. da Pedra nº 8.505 

Escola Municipal Deborah Mendes de 
Moraes 

Rua Belchior da Fonseca nº 643 

Escola Municipal Professora Myrthes Wenzel Rua Soldado Antonio de Paula, 
s/nº 

Escola Municipal Professora Elisa Joaquina 
Daltro Peixoto 

Rua Soldado Constantino 
Marroqui, s/nº 

Creche Municipal Sempre Vida Colônia dos 
Pescadores 

Rua Barreiro Grande nº 35 

Creche Municipal Nossa Senhora da Glória Rua da Capelinha nº 94 
Fonte: IPP, 2011. 
 
Essas escolas são apresentadas na Figura 2 – 12 
 
 

 

Figura 2-12. Mapas com as escolas, creches municipais e CIEPs localizadas nos bairros de 
Guaratiba e Pedra de Guaratiba  
Fonte: IPP, 2011. 
 
 
2.1.4. Potencialidades de cooperação e apoio instit ucional 
 
Além das instituições com as quais a RBG já interage existem outras que também 
podem ser agregadas ao portfólio de parceiros da reserva, contribuindo, dentre outros 
aspectos, para as ações de  implementação do plano de manejo da unidade. Algumas 
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organizações do terceiro setor que atuam na cidade do Rio de Janeiro e que 
potencialmente podem contribuir nesse processo aparecem na Tabela 2 - 10 . 
 
Tabela 2 - 10. Organizações do terceiro setor que representam parceiras em potencial para a 
RBG. 

NOME DA 
INSTITUIÇÃO 

LINHA DE ATUAÇÃO  SÍTIO NA INTERNET 

Instituto Bio Atlântica  Conservação e restauração da Mata 
Atlântica e seus ecossistemas 
associados 

http://www.bioatlantica.org.br 

Fundação SOS Mata 
Atlântica 

Coordena o Programa Costa 
Atlântica, que apóia a criação e 
consolidação de UCs marinhas e 
costeiras associadas à Mata 
Atlântica. 

http://www.sosma.org.br 
 

Conservação 
Internacional  

O Programa Marinho da CI-Brasil 
desenvolve estratégias para a 
conservação da biodiversidade 
marinha brasileira, focadas em 
ambientes recifais e manguezais.  

http://www.conservacao.org 
 

Instituto de 
Arqueologia 
Brasileira 

O IAB desenvolve atividades de 
arqueologia nas áreas de pesquisa, 
resgate e monitoramento, além de 
ações em educação patrimonial e 
em estudos de patrimônio Imaterial 
em seis estados do Brasil, dentre 
eles, o Rio de Janeiro. 

www.arqueologia-
iab.com.br/2009 

Instituto Mar Adentro  Trabalha para produzir e divulgar 
informações sobre os ecossistemas 
aquáticos; estimular o envolvimento 
das pessoas com as medidas de 
conservação ambiental, e colaborar 
para a manutenção do equilíbrio 
ambiental, visando o benefício dos 
cidadãos de hoje e das futuras 
gerações. Dentre os projetos em 
andamento está a análise do fluxo 
de contaminantes na cadeia trófica 
das baías da Guanabara, Sepetiba 
e Ilha Grande (RJ). 

http://maradentro.org.br/ 

Instituto de Pesquisa 
Histórica e 
Arqueológica do Rio 
de Janeiro 

Tem como missão zelar e proteger o 
patrimônio histórico-cultural, 
promovendo estudos na área de 
história e arqueologia, além de 
atividades e oficinas de Educação 
Patrimonial. 

http://www.alsultaniyya.hd1.c
om.br/ 

Olhar do Mangue  Trabalha com educomunicação e 
interdisciplinaridade. 

http://www.olhardomangue.or
g.br/ 

Instituto de 
Pesquisas Avançadas 
em Economia e Meio 
Ambiente  

Políticas públicas e legislação, 
gestão e conservação sustentável 
dos recursos hídricos e a sua 
relação com ecossistemas, solo, 
florestamento, assentamentos 
humanos, segurança alimentar, 
acesso à água, saneamento e 

http://www.institutoipanema.n
et/ 
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moradia. 
Instituto Terra de 
Preservação 
Ambiental 

São três linhas de atuação: clima, 
biodiversidade e águas; geração de 
trabalho e renda; mobilização social 
e políticas públicas. 

http://www.itpa.org.br/ 

Save Brasil  São três linhas de atuação: ciência 
e biodiversidade; educação e 
disseminação; desenvolvimento 
sustentável. 

http://www.savebrasil.org.br 

Instituto Ba ía da 
Guanabara 

Educação ambiental; produção, 
organização e divulgação de 
informações para a sociedade; e 
gestão participativa do meio 
ambiente e mobilização da 
sociedade para trabalhar, em 
conjunto com o governo e com as 
empresas, na conservação do seu 
espaço. 

http://www.portalbaiadeguan
abara.com.br/ 

Federação de Órgãos 
para a Assistência 
Social e Educacional 
(FASE) 

Desenvolvimento que contemple a 
inclusão social com justiça, a 
sustentabilidade do meio ambiente e 
a universalização dos direitos 
sociais, econômicos, culturais, 
ambientais, civis e políticos. 

http://www.fase.org.br/v2/pag
ina.php?id=1 

Centro de Estudos e 
Conservação da 
Natureza (CECNA)  

Desenvolve projetos na área de 
conservação da natureza, 
conservação de recursos hídricos, 
agricultura ecológica, educação 
ambiental e etc.  

http://cecna.blogspot.com/  

Associação Harmonia 
Ambiental 
(COONATURA) 

Agricultura ecológica, mobilização 
social. 

Não tem sítio na internet. 

Defensores da Terra  Educação ambiental, UCs; 
legislação ambiental, rios, lagoas e 
manguezais; e contribui para 
a despoluição de grandes fábricas, 
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MÓDULO 3 
 
3. ANÁLISE DA UC E ENTORNO 

 
Os resultados apresentados no módulo 3 deste plano de manejo são referentes a informações 
sobre a área da UC e seu entorno. De forma geral, 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 Reserva Biológica Estadual de Guaratiba. 
  
A delimitação do entorno visou padronizar a área de abrangência dos estudos realizados pelos 
diferentes especialistas e coincide com o definido pela Resolução CONAMA nº 428, de 17 de 
dezembro de 2010, que determina que o licenciamento de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental que possam afetar a UC, só poderá ser concedido após autorização do 
órgão responsável pela administração da área, e que este está sujeito a normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade (Lei 
nº 9.985/2000, art. 2º, inciso XVIII). 
  
Esta delimitação de 3 km, no entanto, foi considerado um ponto de partida para os estudos, 
podendo variar de acordo com as exigências especificas de cada temática. 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. Já em relação aos aspectos históricos e socioeconômicos foi dada 
ênfase ao entorno imediato da UC, mas também foram analisados aspectos relacionados a 
todos os bairros total ou parcialmente incluídos em um raio de 3 km, o que proporcionou 
avaliações que extrapolam os limites do entorno previamente definido, mas que são importantes 
para uma análise integrada da área. 
 
 
3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM 

 
A Reserva Estadual Biológica de Guaratiba está situada entre as coordenadas de 22° 59’ e 
23° 04’ de latitude sul e longitudes oeste de 43° 36’e 43° 32’ no município do Rio de Janeiro, na 
porção sudoeste do estado homônimo. A RBG está totalmente inserida na planície de maré de 
Guaratiba, localizada na porção leste da baía de Sepetiba. 
 
A RBG é limitada ao sul pela Restinga da Marambaia, ao norte por uma extensa área 
urbanizada da cidade do Rio de Janeiro, a oeste pelo rio Piraquê e a leste por um corredor 
urbanizado que a separa do Parque Estadual da Pedra Branca. 
 
A RBG está inserida no domínio geoambiental da faixa litorânea e apresenta uma geologia 
dominada por terrenos quaternários/holocênicos, notadamente limitados a leste pelos terrenos 
cristalinos que dão origem ao maciço rochoso da Serra da Pedra Branca. O relevo da UC está 
completamente inserido no domínio geomorfológico da planície fluviomarinha da baía de 
Sepetiba, apresentando uma aptidão natural de área de recebimento dos fluxos hidrológicos 
superficiais, oriundos do alto relevo do Maciço da Pedra Branca e demais áreas elevadas 
situadas ao norte. 
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3.1.1. Clima 
 
A dinâmica climática na RBG está relacionada a fatores de micro e macro escalas, sendo os de 
micro escala ligados a sua constituição florística e à influência marinha e os de macro escala, à 
dinâmica climática regional e global.  
 
A área onde está assentada a RBG apresenta amplitudes térmicas muito baixas e índices 
bastante elevados de pluviosidade. Dos dados coletados na Estação Guaratiba1 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.  
 
Os dados da Estação Guaratiba (1984-1998) indicam que 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 
(Figura 3 - 1 ).  

 

 
Figura 3 - 1.  Comportamento climático para a área de monitoramento da Estação Guaratiba entre os 
anos de 1984 e 1998  
Fonte: Pellegrini (2000). 
 
A conservação dos ambientes florestados de mangue contribui significativamente para o 
equilíbrio climático local. Almeida et al. (2008) observaram que dados de pluviosidade 
monitorados entre 1984 e 2006 pela estação meteorológica Guaratiba indicaram que o aumento 
da área de mangue ocorrido no interior da RBG contribuiu para o aumento das chuvas na 
região. Essa constatação corrobora a influência do ecossistema manguezal na dinâmica 
microclimática local.  
 
A baixada de Sepetiba caracteriza-se por ser uma área com forte presença industrial. Ali 
localizam-se os principais empreendimentos industriais do município como, por exemplo, a 
ThyssenKrupp CSA, a Cosigua, o Porto de Itaguaí, além de significativos passivos ambientais, 
como é o caso da indústria Ingá, palco de diversas ações do Ministério Público e foco de 
constantes vazamentos de rejeitos de produção que afluem para os rios drenantes da baía de 

                                                        
 
1 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).  
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Sepetiba. 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 oriundo 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 3 - 2 ), esses mesmos 
autores observam para a predominância de ventos de quadrante Norte-Nordeste, variando a 
Sul-Sudoeste quando da presença de frentes frias vindas do oceano.  
 

 
Figura 3 - 2 . Rosa dos ventos para a Estação de Furnas Santa Cruz, no período 2001 a 2003. 
Fonte: Waldehein e Santos, 2003. 

 
Os autores ressaltam, porém, que apenas a análise das médias não é satisfatória para a 
análise da dissipação dos poluentes, e mesmo o registro da predominância dos ventos nos 
diferentes períodos do ano. Desta forma, eles sistematizaram os dados em períodos de manhã, 
tarde, noite e madrugada durante as quatro estações do ano (verão, outono, inverno e 
primavera). 
 
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 Sepetiba, pode influenciar a dispersão destes poluentes, 
prejudicando toda a biota ali localizada. 
 
 

3.1.2. Geologia, geomorfologia, relevo, solos e hid rografia 
 
Geologia 
 
A bacia de Sepetiba possui uma complexa evolução geológica, estando presente a atuação de 
uma grande variedade de processos sedimentares pré e pós-Holocênicos, culminando com o 
fechamento da Restinga da Marambaia, após sucessivas flutuações eustáticas, que 
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transformaram este sítio geológico, inicialmente de alta energia, em um sítio de baixa energia 
(GOÉS, 1984). Estes episódios favoreceram o registro das litofácies presentes de forma 
acurada. 
 
Os sedimentos foram acumulados ao longo dos ciclos transgressivos e regressivos da linha de 
costa durante o Quaternário. Desde então, registram-se pelo menos dois máximos 
transgressivos associados a períodos interglaciais: a penúltima transgressão, datada de 
aproximadamente 120.000 anos A.P. (Pleistoceno Superior), e a última, datada de 
aproximadamente 5.100 anos A.P. (Holoceno) (MARTIN e SUGUIO, 1989; MARTIN et al., 
1997).  
 
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), que 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 3 - 3 ).  

 

 
Figura 3 - 3 . Mapa de geologia da RBG  
Fonte: http://www.inea.rj.gov.br/basetematica_estadoambiente/ 
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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 mosaico costeiro onde coexistem rias, lagunas e 
baixadas de onde sobressaem morros e colinas testemunhas. 

 
Por sua constituição geológica sedimentar, a área da Reserva abriga em seu subsolo terrenos 
com elevado grau de porosidade e altamente favoráveis à acumulação hídrica. 
Estratigraficamente esses terrenos são constituídos por intercalações de materiais arenosos e 
argilosos, que ao se aproximarem da linha de praia tornam-se mais arenosos, facilitando o 
processo de infiltração hídrica. 
 
Geomorfologia 
 
Estudos para a elaboração do ZEE da baía de Sepetiba conduzidos por Coelho Netto et al. 
(1996) apontam para a região dois principais domínios distintos: o domínio das baixadas, que 
contém um subdomínio das Colinas, e o domínio Serrano, como se vê na Figura 3 - 4 .  
 

 

 
Figura 3 - 4 . Aspectos gerais dos domínios de baixada e domínios serranos ao fundo  
Fonte: João Ferraz.  
 
Os domínios de baixada apresentam combinações que, de acordo com Coelho Netto et al. 
(1996) podem ser definidos por quatro subdomínios, a saber: baixadas com sedimentos 
quaternários associados a solos Gleis Tiomórficos, junto à costa e ao fundo da baía, Gleis na 
porção central da baixada de Sepetiba e associados aos cursos d’água; Planossolos nas 
extremidades da baixada e Areias Quartzosas localizadas na Restinga da Marambaia. Podem 
também ser observadas colinas isoladas em meio ao domínio das baixadas, sendo mais 
frequentes no sopé das serras e maciços. 
 
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. 
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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. 

 
Topograficamente a área da planície encontra-se entre 0 e 3 m acima do nível do mar, sendo 
que os sambaquis encontram-se em patamares superiores, com topografias variando entre  2,5 
a 6 m (FERREIRA e OLIVEIRA, 1985, apud PELLEGRINI, 2000).  
 
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 
3 - 5). 
 

 
Figura 3 - 5. Imagem área com localização das principais áreas de ocorrência de planícies hipersalinas 
ou apicuns na RBG (em amarelo)  
Fonte: adaptado de Almeida et al. (2011). 

 
Segundo Pellegini (2000), os apicuns desempenham importante papel na composição da biota, 
tanto de fauna quanto de flora, sendo fundamentais para a dotação de grande parte dos aportes 
energéticos locais.  
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No que concerne à formatação da topografia local, as planícies hipersalinas no interior da RGB 
alcançam altitudes médias que não ultrapassam 120 m, estando um pouco acima das cotas 
apresentadas nas áreas de mangue (PELLEGRINI, 2000) (Figura 3 - 6 ). 

 
Figura 3 - 6.  Altitudes médias nas planícies hipersalinas (apicuns) de Guaratiba  
Fonte: Pellegrini (2000). 
 
Solos 
 
A informação atualmente mais detalhada, proveniente de levantamentos pedológicos, existente 
para toda a região metropolitana do Rio de Janeiro encontra-se no mapa semidetalhado de 
solos do município do rio de janeiro produzido por Embrapa (2004). Com base neste foi 
preparado o mapa de solos da RBG, apresentado no Anexo 3 - 1. 
 
Na área da RBG ocorrem as seguintes associações de solos (perfis modais GB45 e GB57): 
Gleissolos (GZo) mais a noroeste; solos indiscriminados de mangue (SM) mais a sudeste; 
Neossolos Flúvicos (RYbe) e Quartzarênicos (RQo) próximo à desembocadura dos canais de 
drenagem). A descrição das características de cada um dos tipos de solo encontra-se na 
Tabela 3 - 1 . 
 
Tabela 3 - 1.  Características dos solos presentes na RBG. 
TIPO DESCRIÇÃO 
SM Solos indiscriminados de mangue, vegetação de manguezal e relevo plano. 

Gzo 

Gleissolo Sálico Órtico típico, textura argilosa ou muito argilosa, horizonte A moderado 
campo halófilo de várzea, relevo plano; Gleissolo Tiomórfico Húmico salino textura 
argilosa ou muito argilosa, horizonte A húmico, fase campo halófilo de várzea, relevo 
plano. 

Rybe 

Neossolo Flúvico Ta e Tb Eutrófico gleico ou típico textura média ou argilosa/muito 
argilosa, horizonte A moderado, fase floresta tropical subperenifólia de várzea, relevo 
plano; Cambissolo Flúvico Ta e Tb Eutrófico gleico ou típico textura média ou 
argilosa/muito argilosa, horizonte A moderado, fase floresta tropical subperenifólia de 
várzea, relevo plano.  

RQo Neossolo Quartzarênico Órtico típico, textura arenosa, A moderado ou A fraco, restinga 
arbustiva e campo de restinga plano. 

 
São encontrados Gleissolos Húmicos, Gleissolos Pouco Húmicos, Gleissolos Húmicos Salinos 
Tiomórficos (Figura 3 - 7 ) 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. 
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Os solos com tiomorfismo, quando drenados, apresentam problemas de acidez. Os solos das 
unidades salinas apresentam as piores condições naturais e geotécnicas para a implantação de 
obras de engenharia. 
 

 
Figura 3 - 7. Aspecto geral do Gleissolo Salino Tiomórfico, que ocorre nas planícies hipersalinas 
(apicuns). 
Fonte: João Ferraz. 
 
Durante as visitas de campo também foram detectadas algumas ocorrências pontuais (não 
mapeáveis) de depósitos de sedimentos argilo-arenosos de origem aluvial, dando origem a 
Planossolos (Figura 3 - 8 ). Tais solos apresentam uma sequência de horizontes A-E-Bt, onde o 
horizonte E é arenoso (aproveitado como aréola para construção civil) e ocorre grande 
concentração de argilas no horizonte Bt, formando uma camada bastante rígida e pouco 
permeável.  
 

 
Figura 3 - 8. Sedimentos argilosos expostos durante a maré baixa às margens do rio Piracão 
Foto: João Ferraz. 
 
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). 
 
Na bacia da baía de Sepetiba podem ser distinguidas diversas sub-bacias de tamanhos 
variáveis, que têm como principais rios o Guandu, da Guarda, Canal Guandu, Mazomba, 
Piraquê, Piracão, Portinho, Ingaíba, São Bráz, do Saco e Saí (SEMADS, 2011). O período de 
águas altas vai de dezembro a março, sendo que as maiores vazões ocorrem com maior 
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frequência em janeiro. O período de águas baixas vai de junho a setembro, com as vazões 
mínimas ocorrendo mais frequentemente em julho. Os rios que desembocam na baía estão 
sujeitos à ação das marés, que influencia o escoamento e a penetração da cunha salina, que 
eleva 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 a 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).  
 
A área da RBG possui uma drenagem superficial condicionada pela planura do relevo que a 
constitui. 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 3 - 9 ). 
Todos os cursos d’água tem 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 nasce na Serra do Lameirão, com o 
nome de Gatos, no Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB) e percorre cerca de 23 km, até 
desaguar na baía de Sepetiba (SEMADS, 2001). 
 
Após descer a Serra do Lameirão, atravessa uma grande parte do centro de Campo Grande, 
uma região densamente povoada, de onde recebe dejetos industriais e domésticos. No alto 
curso é sinuoso, com leito rochoso, e suas margens apresentam, de acordo com a seção, 
vegetação rasteira, terreno aparente com deslizamentos, concreto, placas de pedra, e diversos 
tipos de habitações. A jusante percorre área menos ocupadas, com pastos e capoeiras, 
ingressa na planície costeira e, abaixo da estrada da Matriz, na região de sua desembocadura, 
forma o extenso manguezal da RBG (SEMADS, 2001). Nesse trecho, 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). Ele tem aproximadamente 9 km de extensão e nasce no Morro do 
Capitão Inácio, também no PEPB, correndo em direção nordeste/sudoeste, atravessa a Estrada 
da Ilha e adentra zonas inundáveis, inicialmente brejos e depois os manguezais da RBG 
(SEMADS, 2001), até desaguar nas proximidades da ponta oeste da Ilha Bom Jardim, na baía 
de Sepetiba. Esse rio drena toda a porção oeste da UC e a partir de aproximadamente 100 m 
de sua margem direita, no seu trecho final, estão as duas principais áreas de planícies 
hipersalinas no interior da RGB. 
 
O rio Portinho, com aproximadamente 13 km de extensão, nasce no alto relevo da reentrância 
sudoeste do Maciço da Pedra Branca e corre no sentido nordeste/sudoeste. 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 garganta de 
mesmo nome, entre os morros São Sebastião da Bica e Faxina. Na baixada 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). 
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Figura 3 - 9.  Caracterização hidrográfica da RBG 
Fonte: SEMA/RJ (1998). 
 
Os trechos finais dos cursos d’água que drenam a RGB podem ser resultantes do 
retrabalhamento das águas oceânicas, que teriam esculpido canais de maré, entretanto, o canal 
de desembocadura semimeandrante do rio Piracão indica que sua origem está relacionada 
tanto àquele fator, quanto à fluidez da drenagem oriunda dos terrenos elevados do Maciço da 
Pedra Branca (PELLEGRINI, 2000). 
 
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. 
 

3.1.3. Caracterização oceanográfica da RBG 
 
Na divisão do litoral proposta por Muehe (1998), o litoral do município do Rio de Janeiro está 
localizado no litoral das Escarpas Cristalinas, que é compreendido entre o sul do Espírito Santo 
até o Cabo de Santa Marta (SC). Dentre as principais características desse litoral, pode-se 
destacar a proximidade das encostas da Serra do Mar com o litoral, que em alguns pontos 
chega até o mar. 
 
No caso do município do Rio de Janeiro apresenta-se, ainda, uma subdivisão desta porção do 
litoral brasileiro, como o litoral dos Cordões Litorâneos e lagunas associadas, que tem como 
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característica determinante a plataforma continental mais estreita, com leve alargamento em 
direção oeste (MUEHE, 1998). Nesta porção do litoral o aporte de água doce, nutrientes e 
poluentes pela vazão dos canais fluviais para as baías da Guanabara e de Sepetiba, representa 
impactos significativos sobre essas áreas, observando sua importância para a manutenção da 
vida marinha (MUEHE, 1998). 
 
O forte controle litológico no compartimento do litoral dos cordões litorâneos marca 
significativamente a paisagem costeira do município, em função da forma como se 
desenvolvem seus cordões, frequentemente duplos e dispostos paralelamente entre si, 
separados por uma estreita depressão (MUEHE, 1998).  
 
Dados elaborados por Muehe e Carvalho (1993) apontam para a ocorrência da plataforma 
continental muito estreita, de aproximadamente 4 km, alargando gradativamente a oeste, 
chegando a 25 km na altura da ilha da Marambaia.  
 
A baía de Sepetiba localiza-se na bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste. A sua delimitação se 
dá ao norte pela Serra de Madureira, a nordeste pela Serra do Mar, a sudeste pelo Maciço da 
Pedra Branca e ao sul pela Restinga da Marambaia. 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, correspondente 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 passagem a oeste apresenta dois canais, sendo um deles entre 
as ilhas de Jaguanum e de Itacuruçá, o qual é utilizado por navios de grande calado para 
acessar o Porto de Itaguaí (antigo Porto de Sepetiba) e outro entre a Ilha de Itacuruçá e o 
continente.  
 
A baía de Sepetiba apresenta características de estuário interno, e sua região de mistura está 
próxima às desembocaduras, que têm comportamento de rios de médio porte. O estuário é de 
tipo B, parcialmente estratificado e dominado por fluxo fluvial e pela maré (MOREIRA, 1999). 
 
3.1.3.1. Dados físico-químicos 
 
Salinidade 
 
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 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 
(Figura 3 - 10 ). 
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Figura 3 - 10. Salinidade da água na RBG e baía de Sepetiba  
Fonte: SEMA/RJ, 1998.  
 
Kale (2000) coletou dados de salinidade, em diferentes profundidades ao longo da baía, em três 
estações entre as ilhas de Itacuruçá e Jaguanum. Os dados variaram muito pouco (1mg/L em 
10 metros) (Figura 3 - 11 ). 
 

 
Figura 3 - 11. Gráfico de salinidade em profundidade para a localidade entre as ilhas de Itacuruçá e 
Jaguanum. 
Fonte: adaptado de Kale (2000). 
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Moreira (1999) coletou dados físico-químicos em algumas estações no interior da baía de 
Sepetiba e no curso d’água do rio Guandu, rio da Guarda e na foz do canal de São Francisco, 
afastando-se gradativamente das desembocaduras dos rios. O autor registrou que a salinidade 
foi nula no interior dos canais fluviais e o valor máximo de salinidade (26,3) foi obtido na 
estação mais distante das desembocaduras, como se vê na Tabela 3 - 2 . A variação mais 
severa de salinidade se encontra próxima da influência continental, verificando-se valores 
elevados (em torno de 23) próximo da desembocadura do canal de São Francisco. Os locais de 
amostragem são apresentados na Figura 3 - 12 . 
 

 
Figura 3 - 12. Pontos de coleta de dados de salinidade  
Fonte: Moreira (1999). 
 
Tabela 3 - 2.  Valores de salinidade coletados em diferentes pontos da baía de Sepetiba 

Pontos amostrais  Salinidade  
Rio da Guarda (interior) 0,0 

Rio Guandu (interior) 0,0 
Canal de São Francisco (interior) 0,0 

Canal de São Francisco (foz) 0,472 
Baía de Sepetiba (interior) 1,25 

Baía de Sepetiba (2) 15,96 
Baía de Sepetiba (3) 23,3 

Baía de Sepetiba (próximo ao oceano) 26,32 
Fonte: Moreira (1999). 
 
Silva Jr. (2005), em estação próxima ao rio Piracão analisou a variação da salinidade com a 
maré nas diferentes estações do ano. No outono os valores encontrados se mantiveram altos e 
constantes e, no inverno, inferiores a 30. As marés vazantes e enchentes não registraram 
alteração nos valores de salinidade como um todo. Na primavera, a salinidade na maré alta teve 
média de 35,8 e na maré baixa 31,2. A liberação dos sais se apresentou bem marcada, 
mostrando que o sedimento é a fonte principal de sais e forte influência da inundação da maré. 
Este padrão se repete também no verão. 
 
Os dados encontrados pelos autores acima estão de acordo com os encontrados por Tenório 
(1999).  A Figura 3 - 13  mostra a média anual de salinidade para superfície, meia água e fundo 
para nove pontos da baía de Sepetiba. Esta média foi obtida através de dados mensais, 
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coletados pelo autor, que se encontram no Anexo 3 - 2 (Tabela 1). A salinidade varia 
principalmente com a maré, e sofre pouca influência sazonal. 
 

 
Figura 3 - 13. Média anual de salinidade para superfície, meia água e fundo para 9 pontos da baía de 
Sepetiba representados em imagem do Google Earth. 
Fonte: adaptado de Tenório (1999). 
 
Temperatura 
 
Moreira (1999) coletou dados de temperatura entre as ilhas de Itacuruçá e de Jaguanum, e 
registrou variação entre 23°C e 27,9°C, com tendência crescente da variação em direção ao 
oceano (Tabela 3 - 3 ). O gradiente crescente de temperatura em direção ao mar pode ser 
explicado pela tendência de aquecimento em baías semienclausuradas (graças ao sistema de 
circulação de correntes, no sentido horário). 
 
Tabela 3 - 3. Valores de temperatura coletados em diferentes pontos da baía de Sepetiba. 

Pontos amostrais  Temperatura (°C)  
Rio da Guarda (interior) 22,6 

Rio Guandu (interior) 22,8 
Canal de São Francisco (interior) 23,0 

Canal de São Francisco (foz) 24,7 
Baía de Sepetiba (interior) 24,7 

Baía de Sepetiba (2) 24,6 
Baía de Sepetiba (3) 24,4 

Baía de Sepetiba (próximo ao oceano) 24,9 
Fonte: Moreira (1999). 
 
De forma geral, a temperatura da água no interior da baía de Sepetiba apresenta uma 
amplitude de aproximadamente 2oC, variando entre valores um pouco abaixo de 24oC e um 
pouco acima de 25,5oC (SILVA, 2011). O autor registrou que as maiores temperaturas, acima 
de 25,5oC, se concentram nas proximidades da Ilha São Vicente e dos portos Sudeste e de 
Itaguaí, e das áreas continentais mais urbanizadas. As temperaturas abaixo de 24ºC são 
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encontradas nos extremos leste e oeste da área da bacia, exatamente nas proximidades das 
duas conexões com o Oceano Atlântico, incluindo a área do canal leste, onde está situada a 
RBG (Figura 3 - 14 ). 
 

 
Figura 3 - 14.  Temperatura da água em °C na RBG  
Fonte: Macroplano de Gestão e Saneamento Ambiental da Bacia da Baía de Sepetiba (SEMA/RJ, 1998) 
 
As temperaturas variam bem pouco entre si e entre as diferentes localidades da região. 
Eventuais variações encontradas pelos diferentes autores podem ocorrer em detrimento da 
época do ano e das condições meteorológicas em que os dados foram tomados. A Figura 3 - 
15 mostra a média da variação anual de temperatura para a coluna d’água (os dados mensais 
para superfície, meia água e fundo estão na íntegra no Anexo 3 – 2,  Tabela 2). 
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Figura 3 - 15. Mapa 1: Média anual de temperatura para superfície, meia água e fundo para nove pontos 
da Baía de Sepetiba, representados em imagem do Google Earth. 
Fonte: adaptado de Tenório, 1999. 
 
pH 
 
Watts (1990) utilizou parâmetros físico-químicos para determinar a qualidade dos rios que 
drenam a bacia de Sepetiba. Encontrou valores de pH entre 6,47 e 9,90, e concluiu que estes 
não são bons valores para determinar a qualidade dos rios, porque os rios pouco impactados 
apresentaram valores de pH próximos aos de rios com interferência antrópica e poluídos 
(Tabela 3 - 4 ). 

 
Tabela 3 - 4 . Valores de pH encontrados para 10 rios que drenam a bacia de Sepetiba. 

*Rio Portinho 
Fonte: adaptado de Watts, 1990. 
 
Silva Jr (2005) encontrou predomínio de pH abaixo de 7, com mediana de 6,93, valores estes 
diferentes do que se tem encontrado em média para as áreas marinhas (8,15). A maré 
enchente e vazante não registrou grandes diferenças entre os valores de pH, e o padrão 
sazonal na diferença dos valores foi predominante. Os maiores valores foram medidos no verão 
e outono (7,20), que estão associados à maior inundação do mangue. Os menores valores 
foram encontrados no inverno e primavera (7,06 e 6,65), quando as condições meteorológicas 

RIOS pH 
Engenho Novo 6,70 

Piracão 6,95 
Piraquê 7,19 
Porto* 6,47 

Itá 6,64 
Guandu 6,56 

São Francisco 6,81 
Guarda 9,90 
Cação 6,64 

Itinguçu 6,56 
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favorecem a estagnação das águas, e a matéria orgânica levaria mais tempo para se 
decompor. 
 
Já Moreira (1999) encontrou variação de pH entre 6,47 e 8,73 em pontos amostrais realizados 
em diferentes pontos na baía de Sepetiba e em alguns rios que drenam para a baía (Tabela 3 - 
5). 
 
Tabela 3 - 5 . Valores de pH coletados em diferentes pontos da baía de Sepetiba. 

Pontos amostrais  pH 
Rio da Guarda (interior) 6,20 

Rio Guandu (interior) 6,38 
Canal de São Francisco (interior) 4,47 

Canal de São Francisco (foz) 6,96 
Baía de Sepetiba (interior) 6,98 

Baía de Sepetiba (2) 8,17 
Baía de Sepetiba (3) 8,50 

Baía de Sepetiba (próximo ao oceano) 8,73 
Fonte: Moreira (1999). 
 
De uma maneira geral, os valores encontrados pelos três autores são semelhantes. Nos rios e 
nas proximidades de suas desembocaduras os valores de pH são menores que nas áreas mais 
próximas do contato com mar aberto. Isto ocorre porque baía de Sepetiba não é tamponada 
como o oceano, e seu caráter de pH ácido é resultado da carga orgânica aportada pelos rios. 
 
A Figura 3 - 16  mostra a média da variação de pH na coluna d’água em todos os meses do ano 
(adaptado de TENÓRIO, 1999), e este padrão também pode ser verificado nos dados deste 
autor (o Anexo 3 – 2, Tabela 3, mostra todos os valores para meia água, superfície e fundo 
coletado, entre os meses de julho de 1997 e julho de 1998). 
 

 
Figura 3 - 16.  Média anual de pH para superfície, meia água e fundo para nove pontos da baía de 
Sepetiba representados em imagem do Google Earth 
Fonte: adaptado de Tenório (1999). 
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Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxi gênio (DBO), e saturação de 
oxigênio 

 
O oxigênio dissolvido é o total de oxigênio disponível na coluna d’água, por exemplo, para 
assimilação por organismos, e a DBO é a quantidade de oxigênio consumido na degradação da 
matéria orgânica por processos biológicos. A saturação do oxigênio é a “solubilidade”, e os três 
parâmetros estão interligados e representam a qualidade da água quanto ao total de matéria 
orgânica. 

 
Watts (1990) calculou valores de OD para 10 rios que drenam a bacia de Sepetiba (Tabela 3 - 
6). Os valores encontrados foram agrupados em três grupos de rios: 1) rios Engenho Novo, 
Piracão, Piraquê e Porto, com valores entre 3,20 mg/L e 3,80 mg/L. Nas margens ou próximo a 
eles encontram-se manguezais, e os rios são exportadores de matéria orgânica particulada e 
dissolvida; 2) rios Itá e Guandu, com valores entre 0,60 mg/L e 1,31 mg/L, valores típicos de 
interferência antropogênica; e 3) demais rios, que estão na faixa de 7,98 mg/L e 8,65 mg/L, 
valores favoráveis ambientalmente, embora o rio da Guarda e canal de São Francisco, que 
recebem praticamente todo o aporte de esgoto industrial, estejam neste grupo. 
 
Tabela 3 - 6 . Valores de OD encontrados para dez rios que drenam a bacia de Sepetiba. 

Rios  OD (mg/L)  
Engenho Novo 3,83 

Piracão 3,22 
Piraquê 3,56 
Porto* 3,30 

Itá 0,60 
Guandu 1,31 

São Francisco 9,65 
Guarda 7,98 
Cação 8,32 

Itinguçu 8,42 
*Rio Portinho 
Fonte: adaptado de Watts (1999). 
 
Os rios dos grupos 1 e 2 ultrapassam o limite do que se considera tolerável para valores de OD, 
sendo que os rios do grupo 1 se agrupam nas águas de classe 4 segundo a Resolução 
CONAMA no 20 de 18 de junho de 19862 (navegação e harmonia paisagística) (Anexo 3 – 2, 
Tabela 4) e os rios do grupo 2 não se agrupam em nenhuma classe CONAMA, porque estão 
muito poluídos. É importante considerar que os três principais rios da RBG, que tem sido 
amplamente utilizados para atividades pesqueiras, não eram considerados apropriados para 
esse tipo de uso, quando foram realizadas as análises pelo autor. 
 
Os rios do grupo 3 atendem aos níveis mais exigentes de legislação. Como comentado acima, 
dois rios que recebem considerável aporte de efluentes industriais se enquadram nesta classe. 
Isto pode ser explicado pela grande vazão que o rio Guandu e canal de São Francisco, quando 
comparada à vazão de outros rios, e isto pode ser fator determinante para os bons valores de 
OD. 

 
Cunha (2002) calculou valores de DBO e OD para seis rios que drenam a baía de Sepetiba. Os 
dados encontram-se na Tabela 3 - 7 . 
 

                                                        
 
2 A Resolução CONAMA nº 20, de 18 de junho de 1986, foi revogada pela Resolução CONAMA nº 357, de 17 de 
marco de 2005. A primeira foi utilizada como referência pelo autor, por isso mencionada nesse texto. Cabe destacar 
que os valores estabelecidos para o OD são iguais em ambas.  
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Tabela 3 - 7. Dados de DBO e OD para seis rios que drenam a bacia de Sepetiba. 
Rios  DBO (mg/L)  OD (mg/L)  

Rio Piraquê 10,0 1,2 
Rio Portinho 2,0 6,8 
Canal do Itá 20,0 <0,1 

Canal de São Francisco <2,0 8,0 
Rio da Guarda 7,0 2,2 

Rio Guandu 12,0 1,2 
Fonte: adaptado de Cunha (2002). 
 
Silva Jr (2005) observou valores de OD inversamente proporcionais à temperatura, confirmando 
a forte influência da temperatura na solubilidade do oxigênio. Portanto, os menores valores 
foram observados no verão e os maiores no inverno, mas não houve boa correlação com o ciclo 
de marés. Nas marés vazantes, em geral, as concentrações estiveram decrescentes, e o 
inverso na maré enchente, provavelmente, pelo consumo de OD na lavagem de sedimento do 
mangue e renovação das águas do rio nos ciclos de maré. Durante todo o ano, nenhum 
percentual de saturação de OD foi superior a 40%, o que indica subsaturação do sistema, ou 
seja, baixa disponibilidade de oxigênio.  
 
Moreira (1999) catalogou valores de OD para o interior dos rios da Guarda, Guandu e canal de 
São Francisco (Tabela 3 - 8 ). As concentrações encontradas estiveram entre 6,0 e 9,25 mg/L, 
sendo que as menores concentrações estiveram dentro dos rios da Guarda e Guandu. 
 
Tabela 3 - 8.  Valores de OD coletados em diferentes pontos da baía de Sepetiba. 

Pontos amostrais  OD (mg/L)  
Rio da Guarda (interior) 2,09 

Rio Guandu (interior) 1,33 
Canal de São Francisco (interior) 6,00 

Canal de São Francisco (foz) 7,44 
Baía de Sepetiba (interior) 7,42 

Baía de Sepetiba (2) 6,60 
Baía de Sepetiba (3) 7,18 

Baía de Sepetiba (próximo ao oceano) 9,25 
Fonte: por Moreira (1999). 

 
Os valores de OD encontrados pelos três autores diferiram levemente entre si para as mesmas 
localidades, ou localidades bastante próximas. Essa variação pode ter se dado em função das 
coletas terem sido tomadas em anos diferentes, e com o passar do tempo, o aporte de 
efluentes industriais, agropecuários e domésticos variou (em geral, aumentando). Outro aspecto 
que possivelmente explica essa variação é o fato de que as amostras foram feitas em diferentes 
estações do ano e isto resulta em variação das vazões dos rios e da temperatura, além da 
variação da temperatura da água. 
 
A Figura 3 - 17  apresenta a média anual de OD e os valores de saturação anuais na coluna 
d’água da baía de Sepetiba ao longo de um ano. Os valores para meia água, superfície e fundo 
para cada mês para ambos os parâmetros estão no Anexo 3 – 2, Tabelas 4 e 5. 
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Figura 3 - 17. Média anual de OD e de saturação de oxigênio para superfície, meia água e fundo para 
nove pontos da baía de Sepetiba representados em imagem do Google Earth 
Fonte: adaptado de Tenório (1999). 

 
Material particulado em suspensão (MPS) e transparê ncia da água 

 
Watts (1990) calculou o transporte de sólido em suspensão (TSS) para dez rios que drenam a 
baía de Sepetiba (Tabela 3 - 9 ) e encontrou valor alto para o rio Guandu (293 mg/L), que é 
bastante alterado em suas margens e sofre com o escoamento da estação de tratamento de 
águas a montante do ponto de coleta utilizado pelo autor. A população, na época, relatou que 
de 15 em 15 dias o rio carregava material em suspensão vindo da estação. O rio Guandu, 
portanto, quando comparado aos outros estudados, tem o TSS condicionado mais por meios 
artificiais do que pela vazão propriamente dita. 
 
Tabela 3 - 9. Valores de TSS encontrados para dez rios que drenam a bacia de Sepetiba. 

RIOS TSS (mg/L)  
Engenho Novo 62 

Piracão 65 
Piraquê 34 
Porto 26 

Itá 39 
Guandu 293 

São Francisco 63 
Guarda 154 
Cação 26 

Itinguçu 6 
Fonte: adaptado de Watts, 1990. 
 
Silva Jr. (2005) não encontrou correlação clara entre o ciclo de maré e o MPS no rio Piracão, 
mas esta variação esteve bastante clara sazonalmente. Na primavera, foram encontradas as 
menores concentrações (entre 0,80 mg/L e 5,77 mg/L). No outono, os valores de MPS 
apresentaram-se bastante homogêneos (mediana de 4,75 mg/L). No inverno, as concentrações 
também foram homogêneas (entre 2,40 mg/L e 13,71 mg/L). No verão, há um grande 
espalhamento de valores de MPS (entre 3,25 mg/L e 12,04 mg/L). No entanto, os valores de 
concentração não tem uma boa correlação com o ciclo de maré, e o autor apenas supôs as 
causas dessa ocorrência. Para o fluxo de MPS, observou-se relação diretamente proporcional 
entre transporte de MPS e vazão, o que se leva a concluir que na distribuição de fluxo de MPS 
ao longo do ciclo de maré, o fator mais importante é o volume de água trocado por unidade de 
tempo e não a concentração. Ao comparar o fluxo de MPS sazonalmente, verifica-se a 
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formação de um grupo inverno-primavera e inverno-verão, reflexo de maiores e/ou menores 
inundações (e consequente variação do fluxo) no manguezal. 
 
Moreira (1999) registrou em suas coletas grande variabilidade entre as concentrações nas 
fontes fluviais e marinhas, entre 21,1 a 2,1 mg/L no gradiente estuarino. As condições ideais 
proporcionadas pelo estuário para complexação, floculação e precipitação de material 
particulado, devido à descarga fluvial que encontra a cunha salina, gera maiores concentrações 
de MPS nos pontos próximos à desembocadura. No maior gradiente salino, isto ocorre por 
processos de ressuspensão de partículas e pela corrente salina junto ao fundo. Os pontos 
intermediários apresentam redução do incremento no MPS. Os pontos fluviais apresentaram 
maior concentração de MPS nos rios Guandu, da Guarda e canal de São Francisco, 
respectivamente. 
 
Tenório (1999) coletou dados mensais de superfície, fundo e meia água de transparência da 
água, parâmetro este que revela o material em suspensão disponível, já que o MPS envolve 
plâncton morto e vivo, bactérias, materiais húmicos, minerais, coloides agregados e partículas 
carregadoras de poluentes e detritos (Figura 3 - 18 ). Foi estimada uma média anual para a 
coluna d’água para a elaboração do mapa. Todos os valores estão relacionados no Anexo 3 – 
2, Tabela 6. 
 

 
Figura 3 - 18. Média anual de transparência da água para superfície, meia água e fundo para nove 
pontos da baía de Sepetiba representados em imagem do Google Earth 
Fonte: adaptado de Tenório (1999). 
 
Nutrientes 
 
O carbono aparece na água do mar em grandes quantidades transferido dos continentes, sob a 
forma de carbono orgânico dissolvido (COD) ou particulado (COP). Pode também se originar da 
matéria viva. É importante ambientalmente porque serve como fonte de energia para bactérias 
e algas, além de complexar metais, e, sob a forma orgânica, é um indicador eficiente do grau de 
poluição do corpo hídrico. O COD é uma das principais frações da matéria orgânica, que se 
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constitui em fonte de energia nos ambientes aquáticos, podendo também influenciar nos mais 
diversos processos biogeoquímicos que neles se desenvolvem (LIBES, 1992). 

As formas de nitrogênio presentes no ambiente aquático podem ser de origem natural, assim 
como proteínas, clorofila e outros compostos biológicos, e/ou de origem das atividades 
antrópicas, tais como despejos domésticos e industriais, excrementos de animais e fertilizantes. 
As formas que predominam nos esgotos domésticos frescos são de amônia e o orgânico. 
Quantificar o nitrogênio nas suas diversas formas na água significa avaliar o consumo de OD 
durante o processo de nitrificação, que é a conversão de NH3 a nitrito e nitrato, e a proliferação 
de algas, que tem no nitrogênio elemento vital para seu desenvolvimento. Além de constatar a 
presença de esgotos domésticos lançados recentemente no corpo d’água, se mede o nitrogênio 
amoniacal (NH3) para utilizá-lo como indicador de futuro consumo de oxigênio no processo de 
nitrificação e possível crescimento de algas.  

O nitrogênio Kjeldahl, é a soma do nitrogênio orgânico com o nitrogênio em forma de amônia, e 
é a forma predominante do nitrogênio nos esgotos domésticos brutos. Dependendo do valor do 
pH dos esgotos, a amônia, parte integrante do Kjeldahl, pode-se apresentar na forma livre, 
NH3(tóxica) ou na forma ionizada NH4 (não tóxica). Para valores de pH menores que 8, a 
amônia está na forma ionizada. O  nitrogênio com o nitrato no corpo d’água representa poluição 
antiga a qual pode ser referente ao processo final de nitrificação, ou pode caracterizar o 
efluente de uma estação de tratamento de esgotos sanitários a nível terciário, no qual o 
processo de nitrificação é induzido e controlado a fim de reduzir os nutrientes (MILLERO, 1996; 
SMA, 2009).  

O ortofosfato presente na água é a forma do fósforo mais importante para o metabolismo 
biológico. O fósforo é um nutriente fundamental para o crescimento e multiplicação das 
bactérias responsáveis pelos mecanismos bioquímicos de estabilização da matéria orgânica, e 
sua presença não traz problemas de ordem sanitária para a água. Despejos domésticos e/ou 
industriais,  excrementos de animais, fertilizantes e a dissolução de compostos do solo (em 
escala muito pequena) contribuem para a presença de fósforo nas águas. O uso de detergentes 
de uso doméstico e industrial contribui para o aumento das concentrações de fósforo nas 
águas. Elevadas concentrações de fósforo podem contribuir para a proliferação de algas e, 
desta forma, acelerar o processo de eutrofização (MILLERO, 1996; SMA, 2009). 
 
Cunha (2002) coletou dados de qualidade da água entre 1990 e 1997 para avaliar a poluição 
por esgoto doméstico na baía de Sepetiba, e encontrou valores bastante variáveis. Esta 
variação pode ser causada pelas diferentes estações do ano, índices de precipitação e intrusão 
salina. Exceto o canal de São Francisco, todos os rios estudados não apresentaram bons 
indicadores ambientais (Tabela 3 - 10 ). 
 
Tabela 3 - 10. Mediana dos parâmetros de qualidade de água coletados para os rios contribuintes da 
bacia da baía de Sepetiba entre 1990 e 1997. 

Rios  N-Amoniacal (mg/L)  N-Kjeldahl (mg/L)  P-Total (mg/L)  
Rio Piraquê 3,00 7,00 1,00 
Rio Portinho 0,20 0,80 0,10 
Canal do Itá 5,50 8,00 1,50 

Canal de São Francisco 0,09 0,80 0,10 
Rio da Guarda 1,00 2,00 0,20 

Rio Guandu 2,60 4,50 1,00 
Fonte: adaptado de Cunha (2002). 
 
Silva Jr. (2005) concluiu que a exportação (COD) e outros produtos de decomposição (NO3

-, 
Nitrogênio Orgânico Dissolvido – NOD e Fósforo Orgânico Dissolvido – POD) tornam 
extremamente importantes as partes internas das florestas de mangue (no caso, mangue do rio 
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Piracão) e das planícies hipersalinas adjacentes, no que se refere ao fluxo de material para as 
águas costeiras. Concluiu ainda que o comportamento geral do transporte de nutrientes pode 
estar ligado à manutenção da produção primária marinha da baía de Sepetiba. As amostras 
analisadas pelo autor exibiram uma maior tendência de exportação de matéria orgânica e 
nutrientes nas marés enchentes, confirmando o papel essencial do manguezal para a 
manutenção da cadeia trófica das áreas adjacentes.  
 
Ribeiro (2006) realizou análises de matéria orgânica e carbono para entender a influência da 
mobilidade e disponibilidade de alguns metais em sedimento na região da baía de Sepetiba 
(Tabela 3 - 11). As porcentagens de carbono orgânico, em geral, estiveram entre 2% e 3%, 
sendo que os maiores valores foram encontrados próximo a uma grande área de floresta de 
mangue presente na RBG, que é a principal área em produtividade biológica (Figura 3 - 19 ). 
Para a baía de Sepetiba, como as bactérias decompõem MO através de SO4

2- que vem da água 
do mar como receptor de elétrons (e não o oxigênio), a região exibe também altas concentrações 
de sulfeto. 
 
Tabela 3 - 11 . Valores de carbono orgânico (em %) das 65 estações coletadas em toda a extensão da 
baía de Sepetiba. 

Estação Carbono orgânico (%) Estação Carbono orgânico (%) 

1 2,61 34 1,83 

2 2,94 35 0,26 

3 2,98 36 3,27 

4 3,01 37 3,18 

5 2,74 38 0,26 

6 2,13 39 0,75 

7 0,46 40 0,26 

8 0,46 41 0,8 

9 0,56 42 0,26 

10 0,55 43 2,88 

11 0,26 44 0,22 

12 0,26 45 2,68 

13 0,26 46 2,56 

14 0,26 47 2,38 

15 0,26 48 2,54 

16 0,26 49 2,66 

17 0,26 50 2,87 

18 3,05 51 2,38 

19 0,74 52 2,25 

20 0,68 53 2,44 

21 1,09 54 2,73 

22 1,1 55 3,36 

23 1,14 56 3,56 

24 2,17 57 3,88 

25 2,36 58 3,92 

26 0,26 59 3,71 

27 0,26 60 3,2 

28 0,26 61 2,73 

29 0,26 62 1,65 
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30 1,98 63 1,32 

31 1,99 64 1,68 

32 2,87 65 1,47 

33 2,75   
Fonte: adaptado de Ribeiro (2006). 
 
 

 
Figura 3 - 19 . Porcentagem de carbono orgânico nas amostras coletadas em Sepetiba. 
Fonte: Ribeiro (2006). 
 
Moreira (1999) analisou diversos nutrientes no interior do rio da Guarda, Guandu e no interior e 
na foz do canal de São Francisco, além de alguns pontos na baía e utilizou-os como traçadores 
ambientais na avaliação de metais traço e majoritários (Tabela 3 - 12 ). 

 
Tabela 3 - 12 . Concentrações de nutrientes em amostras estuarinas da baía de Sepetiba. Carbono: mg/L. 
Formas nitrogenadas, e fósforo: µm.  

Concentração dos nutrientes  
Pontos 

amostrais COD COP COT NTOTAL NO3 NO2 NH4 NID PO4 N:P PTOTAL 

Rio da 
Guarda 
(interior) 

9,92 6,86 16,78 - - - - - - - 7,81 

Rio Guandu 
(interior) 11,23 10,71 21,94 - - - - - - - 9,19 

Canal de 
São 

Francisco 
(interior) 

5,65 4,51 10,16 - - - - - - - 2,69 

Canal de 
São 

Francisco 
(foz) 

4,64 3,91 8,55 264,97 51,62 0,93 8,17 60,72 0,97 62,60 2,28 
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Baía de 
Sepetiba 
(interior) 

4,52 3,79 8,31 267,41 52,09 0,99 8,68 61,79 0,97 63,67 2,92 

Baía de 
Sepetiba (2) 

3,98 2,18 6,16 217,95 34,03 0,82 5,34 40,19 0,75 53,59 3,95 

Baía de 
Sepetiba (3) 

3,78 4,47 8,25 263,35 33,89 0,82 4,59 39,3 0,58 67,76 3,19 

Baía de 
Sepetiba 

(próximo ao 
oceano) 

3,76 8,89 12,65 138,45 1,1 0,55 1,2 2,85 0,14 20,36 1,31 

Fonte: Moreira, 1999. 
 
As menores concentrações de fósforo estão no canal de São Francisco (3,58 µM), rio da 
Guarda (17,17 µM) e rio Guandu (35,04 µM). Devido ao intenso aporte de nutrientes oriundos 
de fontes antropogênicas, resultado da intensa ocupação humana desacompanhada de 
infraestrutura adequada, uso de agrotóxicos pelas atividades de agricultura e aumento no 
número de indústrias na região, a baía de Sepetiba já sofre com problemas de eutrofização em 
pequenas enseadas e linhas de costa próximas às desembocaduras dos rios. As altas 
concentrações nos rios Guandu e da Guarda indicam degradação de matéria orgânica e 
efluentes domésticos.  
 
Os dados de vazão para os Guandu e Guarda, que são menores em relação ao canal de São 
Francisco, indicam que as substâncias são introduzidas em maior concentração nos dois 
primeiros rios. As concentrações de COP e COD e COD/COP indicam aumento de 
produtividade primária nas regiões mais salinas (COP>COD). A média mundial de COD para 
rios de médio e grande porte é de 4,2 mg/L, e a variação de COD para rios impactados é de 1,8 
a 6,8 mg/L e para rios não impactados está entre 4 e 5 mg/L. Os valores encontrados na baía 
de Sepetiba estão acima da média mundial e na faixa de valores de rios impactados. Maiores 
valores de NT e PT e concentrações de COP dos pontos salinos (distantes das 
desembocaduras) apontam para zonas biológicas de alta produtividade, com luz e nutrientes 
disponíveis para assimilação dos organismos; como consequência, a proporção N:P não é 
constante devido a entrada de nutrientes de fontes antropogênicas. As elevadas proporções 
N:P nos rios estão relacionadas às altas concentrações de NO3. 

 
Tenório (1999) coletou dados para amônio, fosfato, nitrato, nitrito e silicato durante um ano, 
para três profundidades diferentes, em nove pontos de coleta ao longo da baía (Figura 3 - 20 ) 
Os mapas são as médias anuais das três profundidades, e os valores por profundidade e a 
cada mês do ano podem ser verificados no Anexo 3 – 2, Tabelas 7 a 11. 
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Figura 3 - 20 . Médias anuais de: A. Amônio; B. Fosfato; C. Nitrato; D. Nitrito; e E. Silicato para superfície, 
meia água e fundo para 9 pontos da Baía de Sepetiba, representados em imagem do Google Earth 
Fonte: adaptado de Tenório (1999). 
 
  

A B 

C D 
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Clorofila e Feofitina 
 
Tenório (1999) estudou a caracterização e distribuição da biomassa fitoplanctônica na baía de 
Sepetiba. Os resultados obtidos indicam a divisão da baía em duas áreas: uma mais interna, 
com menor salinidade e maior concentração de clorofila (cl-a) e outra mais externa, sob 
influência direta das águas oceânicas, com maior salinidade e menor concentração de cl-a. 

A partir da concentração de clorofila é possível classificar o ambiente oligotrófico quando a 
concentração de cl-a varia entre 0 e 5 µgl-1;mesotrófico quando encontra-se na amplitude entre 
5 e 20 µgl-1; eutrófico na faixa de 20 e 60 µgl-1 e hipertrofizado quando apresenta concentração 
maior que 60 µgl-1 (MOREIRA, 1999). 

Ao estudar as águas superficiais da baía de Sepetiba mês a mês, Tenório (1999) concluiu que o 
ambiente pode ser classificado como oligotrófico entre novembro e fevereiro e como 
mesotrófico entre março e outubro. Já na região mais externa, o ambiente foi considerado 
oligotrófico. Na área central e próxima à Restinga da Marambaia, as águas foram consideradas 
eutróficas. 

A Figura 3 - 21  mostra a média anual da concentração de cl-a para a superfície, onde é 
possível verificar que na entrada da baía e próximo a Ilha da Marambaia as águas são 
oligotróficas, enquanto no restante das estações são mesotróficas. Analisar os valores de cl-a 
através da média anual pode mascarar períodos de eutrofização (como no inverno na Estação 
2, Anexo 3 – 2, Tabela 12) que ocorrem durante alguns meses do ano, quando a descarga de 
efluentes domésticos é incrementada pelo fato das vazões serem menores, e a temperatura da 
água (que determina a solubilidade de oxigênio) é adequada e proporciona condições de 
ocorrência da eutrofização. Todos os dados sazonais e nas três profundidades (superfície, meia 
água e fundo) estão no Anexo 3 – 2, Tabela 12. Ainda na Figura 3 - 21  é possível observar a 
média dos valores anuais de cl-a para 5 m e 10 m de profundidade. 
 



 35 

 

Figura 3 - 21 . Média anual de clorofila-a para superfície, para 5 m e para 10m, em nove pontos da baía 
de Sepetiba representados em imagem do Google Earth  
Fonte: adaptado de Tenório, 1999. 
 
Tenório (1999) também estudou a concentração de clorofila-b (cl-b). A sua presença está ligada 
à influência do fitoplâncton continental. Esta clorofila praticamente não ocorreu durante todo o 
estudo, entretanto, nos meses de verão, a relação entre a cl-b e cl-a apresentou um relativo 
aumento, já que nesta época há um maior aporte de água doce e, consequentemente, maior 
presença de clorófitas (algas verdes), sobretudo nestes ambientes. 

Já a clorofila-c (cl-c), que está relacionada com o fitoplâncton de origem marinha, ocorreu em 
todas as coletas e apresentou elevados valores em relação à cl-a (TENÓRIO, 1999), o que 
indica que na baía predominam fitoplânctons de origem marinha. 

Moreira (1999) concluiu que a cl-a pode indicar a qualidade da matéria orgânica que compõe o 
MPS, já que este envolve muitos tipos diferentes de materiais. Em seu trabalho, ele coletou cl-a 
em oito pontos, três internos aos rios da Guarda, Guandu e canal de São Francisco, um na foz 
do canal de São Francisco, e quatro ao longo da baía de Sepetiba, cada vez mais distantes das 
desembocaduras e em direção ao oceano aberto. Os valores de cl-a estiveram entre 0,5 e 
10,5 mg/m³, sendo que o valor máximo foi encontrado no ponto mais distante das 
desembocaduras (Figura 3 - 22 ). 
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O autor concluiu que os valores de cl-a estão relacionados ao elevado teor de MPS no ponto 
salino, que se deve a uma elevada zona de produção primária, já que após o término da zona 
de mistura, a menor turbidez, que permite maior penetração de luz e alta disponibilidade de 
nutrientes, gera condições favoráveis. Neste ponto também observa-se redução dos demais 
nutrientes dissolvidos, o que faz sentido com a hipótese de que a produção primária estaria 
consumindo estes nutrientes da coluna d’água, fazendo com que estes elementos estejam 
ligados à origem orgânica e não mineral. 
 

 
Figura 3 - 22.  Concentração de clorofila-a nos gradientes estuarino da baía de Sepetiba. Os resultados 
estão expressos em mg/m³.  
Fonte: adaptado de Moreira, 1999. 
 
O estudo de feopigmentos, tais como a feofitina, permite avaliar o grau fisiológico da cl-a, uma 
vez que são produtos de degradação. A concentração de feofitina em um ambiente aquático 
pode indicar atividade de herbivoria, presença de células senescentes e degradação 
microbiana. Tenório (1999) associa os valores de feofitina do mês de março com uma possível 
elevada atividade de herbivoria, o que é corroborado com o trabalho de Coelho-Botelho (1999), 
que afirma que no verão ocorrem elevadas densidades de zooplâncton. A Figura 3 - 23  
apresenta a média anual das concentrações de feofitina para a superfície e a uma profundidade 
de 5 m e 10 m. Os dados utilizados para a confecção desses mapas estão disponíveis no 
Anexo 3 – 2, Tabela 13. 
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Figura 3 - 23.  Média anual de feofitina-a para a superfície, e a 5 m e 10 m de profundidade em nove 
pontos da baía de Sepetiba, representados em imagem do Google Earth.  
Fonte: adaptado de Tenório, 1999. 
 
3.1.3.2. 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 em Barra de Guaratiba, onde 
está inserida a RBG, que tem pouca ou nenhuma influência na circulação da baía (SEMA/RJ, 
1998). A água do mar adentra a baía através de passagens e canais entre as ilhas Itacuruçá, 
Jaguanum e Pombeba e o continente. Na Ilha da Marambaia fica o canal mais importante. A 
oeste, entre as ilhas de Jaguanum e de Itacuruçá fica um importante canal natural de 30 metros 
de profundidade, que mantém troca de água com o oceano (RIBEIRO, 2006). 
 
As correntes ocorrem no sentido E-W, e são dominadas pelas marés, que se comportam como 
ondas estacionárias, sendo as maiores velocidades de corrente nas meias marés (SEMA/RJ, 
1998).   
 
Como não existem dados que comportem uma análise estatística de marés meteorológicas na 
baía de Sepetiba, Montezuma (2007) utilizou dados disponíveis para a baía de Guanabara, 
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para elaborar uma curva de maré (Figura 3 - 24 ), considerando que os dados meteorológicos 
para Guanabara, Ilha Grande e Sepetiba sejam próximos. Com essa aproximação, a autora 
concluiu que marés meteorológicas com amplitudes de 40 cm ou mais ocorram 18% do tempo e 
80 cm ou mais ocorram 2% do tempo (MONTEZUMA, 2007). Rosman (1996) gerou uma curva 
de maré a partir de constantes harmônicas com dados da estação maregráfica na Ilha da 
Guaíba. Nesta curva de maré ressaltou-se a condição de maré meteorológica típica de entrada 
de frente fria, 30 metros acima da média (Figura 3 - 25 ). 
 

 
Figura 3 - 24.  Série temporal de elevação para 90 dias devido à maré astronômica  
Fonte: Montezuma, 2007. 
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Figura 3 - 25.  Curva de maré gerada a partir de correntes harmônicas 
Fonte: Rosman (1998). 
 
As correntes de circulação obedecem o sentido horário, promovendo troca permanente de água 
com o oceano, como se vê na Figura 3 - 26  (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 3 - 26.  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 3 - 27 ). As morfologias 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 e o mar. As águas provenientes da 
plataforma continental, penetram na baía com maior intensidade no trecho entre a Ilha de 
Jaguanum e o continente, contornando o litoral na direção leste, e retornando junto à restinga, 
passando pelo canal entre a Ilha de Jaguanum e o Morro da Marambaia.  
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Figura 3 - 27.  Batimetria da região da baía de Sepetiba 
Fonte: Rosman (1998). 
 
Em geral as velocidades de corrente se apresentam superiores na maré de sizígia que na de 
quadratura, em profundidades superiores a 5 metros, indicando que a dinâmica na superfície 
não se propaga até o fundo, e que, de fato, as correntes se devem às forças de maré 
(SEMA/RJ, 1998). Os canais formados pela ilhas tendem a guiar o campo de correntes na 
direção paralela aos contornos, intensificando seus valores (CUNHA, 2002). A velocidade de 
entrada de água na baía é maior que a de saída. Como o volume de água que entra na 
preamar e sai na baixamar é praticamente o mesmo, conclui-se que as velocidades na maré de 
enchente são maiores (SEMA/RJ, 1998). 
 
A leste, as correntes são fracas, com comportamento análogo na enchente e na vazante. Na 
ocasião de maré meteorológica, o aumento do nível médio do mar não influi nos padrões de 
circulação, somente intensifica os valores de velocidades. 
 
As velocidades são baixas, não ultrapassando 0,08 m/s, a não ser em regiões próximas a 
estuários e alguns rios, caso do canal de São Francisco, onde a velocidade é incrementada 
pelos altos valores de vazão desse rio (0,16 m/s). O campo de velocidades segue as formas 
batimétricas.  Na porção oeste da baía, as velocidades máximas não ultrapassam 0,25 m/s e os 
campos de velocidades são baixos devido à presença de vórtices próximos às ilhas vizinhas 
(CUNHA, 2002). 
 
A baía ainda sofre grande influência do aporte de água doce oriundo dos rios de sua bacia. 
Apresenta frentes salinas bem marcadas a sudeste de sua entrada. O sinal das correntes, que 
apresentam velocidades máximas da ordem de 1,0 m/s, são uma evidência clara da influência 
das marés no padrão das correntes. O comprimento da baía de Sepetiba pode ajudar neste 
fenômeno, já que é próximo da quarta parte do comprimento de onda de uma das componentes 
de maré, amplificando seu sinal. A maré predomina também sobre o vento na geração das 
correntes. Diferentes autores detectaram oscilações de 6 horas de período na baía de Sepetiba. 
Observa-se também uma influência bastante acentuada da componente quarto-diurna nas 
séries observadas. Verifica-se marcante diferença entre o nível do mar na entrada e no fundo 
da baía. O vento local é pouco eficaz na geração das correntes, mas o vento sobre a 
Plataforma Continental adjacente pode ser bastante influente sobre a circulação no interior da 
baía (FRAGOSO, 1999). 
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A estratificação é pouco intensa e as velocidades de correntes são representadas por variáveis 
na vertical (CUNHA, 2002). A dinâmica das correntes marinhas que atuam na baía de Sepetiba, 
pela natureza de seu ambiente semifechado, são menos intensas do que aquelas encontradas 
ao longo do litoral oceânico aberto. 
 
A incidência de ondas oceânicas na baía de Sepetiba é pequena ou desprezível. As ondas no 
interior da baía são geradas pelos ventos incidentes de leste, sudeste e nordeste, que 
provocam as perturbações na superfície da água (Tabela 3 - 13 ). 
 
Tabela 3 - 13.  Dados de ondas oceânicas que incidem na baía de Sepetiba. 

Vento (m/s) Altura de onda 
(m) Período (s) Velocidade (m/s) Comprimento (m) 

5,16 0,70 4,50 7,00 32 
7,73 1,50 6,70 10,50 70 

10,31 2,70 9,00 14,00 126 
12,89 4,20 11,30 17,60 199 
15,47 6,20 13,50 21,00 284 

Fonte: SEMA/RJ (1998). 

3.1.3.3. Processos sedimentares 
 
Barcellos (1995) observou o transporte de sedimentos pelos rios que formam a bacia 
hidrográfica da baía de Sepetiba. Estes sedimentos se depositam na área litorânea central, 
principalmente na região das desembocaduras dos rios da Guarda, Cação e canal de São 
Francisco. Ao mesmo tempo, verifica-se erosão do sedimento de fundo ao sul da baía, próximo 
à Restinga da Marambaia. Os sedimentos de origem fluvial de menor granulometria se 
restrigem às áreas costeiras e a leste da baía. Próximo às ilhas de Jaguanum e Itacuruçá e na 
região adjacente à Restinga da Marambaia estão grandes bancos de areia. No centro da baía 
verifica-se dominância de silte (BARCELLOS, 1995) 
 
Barcellos (1995) considerou como fontes de sedimentos os rios locais e a plataforma 
continental do litoral do estado do Rio de Janeiro. Seus resultados demonstraram uma possível 
mistura de sedimentos de diversas origens no interior da baía (Tabela 3 - 14 ). Na porção 
abrigada da baía verificam-se sedimentos de origem continental, e na região exposta, a 
participação continental é reduzida. Se comparada a outros estuários do mundo, a baía de 
Sepetiba apresenta maior influência de sedimentos de origem continental, já que tem 
características do que se chama “inverse estuaries”, que são estuários com maior capacidade 
de reter sedimentos de origem continental. Este tipo de estuário possui pequena abertura para 
água doce em relação à sua área total, e exibe grande tempo de residência das águas, capazes 
de reter quase todo sedimento transportado pelos rios e parte do sedimento marinho 
(BARCELLOS, 1995). 
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Tabela 3 - 14.  Tabela com a origem do sedimento que aporta em diferentes áreas da baía de Sepetiba 
em porcentagem do total da participação estimada de frações marinha, continental, biogênica e 
litogênica. 

  Continental  Marinha  Biogênica  Litogênica  

Sedimento de 
fundo 

Área fechada 
(Leste) 79 21 8 92 

Área aberta 
(Oeste) 

50 50 10 90 

Sedimento em 
suspensão 

Depositores 64 36 20 80 

Fonte: Barcellos (1995). 
 
Quanto ao sedimento em suspensão, há um aumento do total de material biogênico em relação 
ao sedimento de fundo, de origem autóctone. A entrada total de sedimento para a baía é da 
ordem de 0,6 x 106 ton/ano. A participação marinha foi estimada em 0,32 x 106 ton/ano (30% 
do total) e a fração biogênica em 0,09 x 106 ton/ano (9% do total da contribuição sedimentar). A 
soma de ambas as participações coincide com a sedimentação média anual verificada pela 
comparação das cartas batimétricas entre 1934 e 1981 (BARCELLOS, 1995). 
 
As diferenças entre fluxos de sedimentação e erosão, bem como de deposição e ressuspensão, 
são análogos aos fluxos de entrada de origem continental, marinha e biogênica. As taxas de 
deposição média foram estimadas em 16 x 106 ton/ano. As diferenças entre as taxas de 
deposição e de sedimentação de material particulado equivalem ao fluxo de ressuspensão 
(15 x 106 ton/ano). Estes fluxos de sedimento exibem valores de uma ordem de grandeza a 
mais que os valores de entrada e produção sedimentar, indicando o longo tempo de residência 
das partículas no sistema. Barcellos (1995) indicou para a baía taxas de sedimentação entre 0,8 
e 1,3 cm/ano). 
 
As taxas de sedimentação da baía, maiores do que se costuma encontrar para outras regiões 
costeiras do mundo, aumentaram a partir da época de 60, quando parte as águas do rio 
Paraíba do Sul foram transpostas para o sistema Guandu e canal de São Francisco (Tabela 3 - 
15).  
 
Tabela 3 - 15.  Taxa de sedimentação e taxa de deposição para alguns rios da baía de Sepetiba e 
comparação com outras baías do mundo. 
  Taxa de sedimentação  Taxa de 

deposição   cm.ano -1 mg.cm -2.ano -1 

Baía de 
Sepetiba 

Porção oeste (área aberta) 0 0 2.700 

Coroa Grande 1,2 720 7.500 

Mangue 0,8 – 1,0 400 – 600 4.400 
Delta do canal de São Francisco 3 – 5 3.300 - 
Saco do Engenho 1,3 650 - 
Porção Leste 0,5 300  

Outras regiões 

Baía de Guanabara 0,9 -  
Baía de Hong Kong 0,30 – 0,56 -  
Costa do Rio de Janeiro - - 36 – 475 

Mar do Japão - 1,7 5,1 

Fonte: Barcellos (1995). 
 
Barcellos (1995) verificou maiores taxas de deposição em regiões próximas à costa norte e aos 
manguezais, que tem fundo composto por sedimento fluido sujeito à ação de ondas e marés. 
Onde o leito é arenoso, caso das águas abertas da baía, as taxas de deposição se mantém 
uniformes na coluna d’água. Como a variação vertical das taxas de deposição evidencia a 
ressuspensão local no transporte de sedimentos, o autor concluiu que parte dos sedimentos 
remobilizados são depositados localmente. No entanto, para alguns pontos da baía, verificou-se 
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o transporte de sedimentos finos por longas distâncias, associado à produção primária na 
coluna d’água (BARCELLOS, 1995). 
 
Os valores de velocidade de deposição estiveram entre 2,4 e 6,9 m/d. No canal de Itacuruçá, 
onde estão as maiores velocidades de deposição, as correntes são estranguladas, aumentando 
a capacidade de transporte de sedimentos. Nesta área, verificou-se a ocorrência de sedimentos 
de granulometria média a grossa. Mais próximo do litoral, as velocidades de deposição são 
menores. A velocidade de deposição é altamente influenciada pela salinidade, que faz as 
partículas flocularem, também pela temperatura, que influi na viscosidade da água, e pela 
concentração do material em suspensão. A média de velocidade de deposição da baía de 
Sepetiba é típica de sedimentos finos não floculados ou plâncton (BARCELLOS, 1995). 
 
O material particulado pode ser transportado por alguns quilômetros antes de ser depositado, 
devido às diferenças na ordem de grandeza das velocidades de deposição e advecção 
horizontal. Este fenômeno valida a dispersão de sedimentos finos na baía e seu transporte ao 
longo da costa (BARCELLOS, 1995). 
 
Costa (2005) elaborou mapas de distribuição de sedimento que permitiram visualizar dois 
compartimentos bem definidos na baía de Sepetiba (Figura 3 - 28 ). Um no contato com o 
oceano aberto, onde estão águas mais claras e límpidas, onde 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.  
 

 
Figura 3 - 28.  Distribuição de sedimentos na baía de Sepetiba 
Fonte: Costa (2005). 
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Figura 3 - 29.  Imagem sintética da bacia e do mapa temático das plumas de sedimentos da baía de 
Sepetiba  
Fonte: Costa (2005). 
 
Grande parte do material que chega à baía através do sistema Guandu-Guarda ruma até a 
praia de Sepetiba, que caracteriza o processo de sedimentação deste local. O mapa deixa em 
evidência também a distribuição espacial dos sedimentos que aportam do canal do Piraquê, 
que fica no fundo da baía e representa o limite oeste da RBG, que segue em duas direções: 
rumo às praias do aterro e Dona Luiza e rumo à Restinga da Marambaia. Este padrão de 
distribuição está associado às correntes de fundo, distinguindo duas correntes distintas que 
penetram lateralmente na baía. A corrente que adentra lateralmente a Restinga da Marambaia 
contorna todo o fundo da baía e se dissipa em frente à praia de Sepetiba, onde é conhecida 
como corrente do Tatu, porque passa entre a Ilha do Tatu e o continente. Esta corrente é 
responsável pela barragem dos sedimentos que vão em direção à praia de Sepetiba, e lá ficam 
armazenados contra o istmo da pescaria. O manguezal da RBG exerce papel de área 
deposicional, consequência da foz do sistema Portinho e Piracão. Já na Restinga da 
Marambaia, os sedimentos são decorrentes do processo de maré vazante (COSTA, 2005). 
 
Na porção central da Restinga da Marambaia, visualiza-se um grande marco erosivo, sob a 
forma de uma estreita linha, caracterizada pelo contato entre duas correntes laterais, ou 
refluxos: uma de superfície, que transporta sedimentos que aportam no canal do Piraquê, e 
outra de fundo, que passa nas marés de sizígia pela Ponta da Pombeba e vai em direção ao 
fundo da baía (COSTA, 2005). 
 
Os aportes de sedimento para a baía de Sepetiba estão relacionados à lixiviação dos solos, à 
transposição do rio Paraíba do Sul, à extração de areia dos leitos dos rios e à disposição de 
resíduos sólidos nos rios (esgoto doméstico, industrial, entre outros) (RIBEIRO, 2006). 
 
De todos os rios que deságuam na baía, os rios da Guarda, Guandu e Guandu-Mirim são 
responsáveis por 85% da contribuição líquida e em suspensão. O total do aporte de sedimento 



 46 

está estimado em 1,15 x 106 ton/ano, sendo 75% desse total vindos da bacia do Guandu, 
incluindo o sedimento trazido pelo Paraíba do Sul (RIBEIRO, 2006). 
 
Segundo Ribeiro (2006), a granulometria na baía de Sepetiba é caracterizada como fina (Figura 
3 - 30), com 70% da distribuição composta de silte (Figura 3 - 31 ) e argila (Figura 3 - 32 ), 
inclusive ao redor da Ilha da Madeira e da Restinga da Marambaia Em alguns trechos, os 
sedimentos são mais arenosos, de granulometria mais grossa (Figura 3 - 33 ), nos trechos de 
contato com oceano aberto, e as maiores faixas de concentração são de argilas alumino-
silicáticas. 
 

 
Figura 3 - 30 . Distribuição do sedimento fino na baía de Sepetiba 
Fonte: Ribeiro (2006). 
 

 
Figura 3 - 31.  Distribuição de silte na baía de Sepetiba 
Fonte: Souza (2004) apud Wasserman (2005). 
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Figura 3 - 32.  Distribuição de argila na baía de sepetiba 
Fonte: Souza (2004) apud Wasserman (2005). 
 

 
Figura 3 - 33.  Distribuição de areia na baía de sepetiba 
Fonte: Souza (2004) apud Wasserman (2005). 
 
No centro da baía estão os sedimentos de origem continental. A presença de uma célula 
hidrodinâmica independente a leste aumenta o tempo de residência e promove sedimentação 
do material aportado pelo rio. Na parte oeste, a composição marinha é predominante. Estudos 
conduzidos por Kowsmann e Costa (1979 apud MUEHE, 1998) e resultados obtidos por Ponzi 
(1978 apud MUEHE, 1998), Muehe (1998) e Muehe e Carvalho (1993 apud MUEHE, 1998) 
demonstram que a cobertura sedimentar da plataforma interna é, em sua maioria, de areias 
quartzosas. A sedimentação na baía é, portanto, regida por uma mistura de sedimentos fluviais, 
marinhos e autóctones, sendo os fluviais os de maior domínio, principalmente a leste da baía.  
 
A região do delta do canal de São Francisco é caracterizada por intensa sedimentação e um 
avanço da linha de costa em 395 metros, bem como o avanço das isóbatas de 1,3 e 5 metros 
em direção ao centro da baía (SEMA/RJ, 1998). 
 
A parte central da praia interna da Restinga de Marambaia é a mais erosiva e, com indícios de 
que a depressão central da baía aumentou e avançou em direção à restinga, que diminuiu de 
360 metros de largura em 1868 para 120 metros em 1981. A taxa de erosão para esta parte da 
Restinga foi de aproximadamente 2 metros/ano. A praia oceânica manteve-se inalterada. A 
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Ponta da Pombeba, também uma área erosiva, apresentou uma retificação na linha de costa 
com um recuo de 151 metros no fundo da baía. As isóbatas de 1 a 5 metros avançaram e 
tornaram a baía mais profunda. A Ponta da Pombeba, ligada ao esporão em 1868 hoje está 
separada da restinga. Neste local a razão de erosão foi de aproximadamente 15 metros/ano 
(SEMA/RJ, 1998). 
 
3.1.3.4. Atividade industrial 
 
A baía de Sepetiba apresenta como principais atividades industriais o setor de metalurgia, 
química, têxtil, bebidas, minerais não metálicos e editorial/gráfico. O setor metalúrgico é o de 
maior proeminência e apresenta o maior potencial poluidor. É responsável por lançar no corpo 
receptor de água, diversas substâncias tóxicas, principalmente metais pesados. A indústria 
química ocupa o segundo lugar. Até o ano 2000, o parque industrial da baía contava com 100 
empresas (SEMADS, 2001). E esse número tem crescido, fazendo dessa região um grande 
polo industrial do estado do Rio de Janeiro e do país. 
 
O Porto de Itaguaí (inicialmente chamado Porto de Sepetiba) está localizado no município de 
Itaguaí, na costa norte da baía, a sul e a leste da Ilha da Madeira (Figura 3 - 34  e Figura 3 - 
35). Ocupa uma área de 10,4 km². 
 

 
Figura 3 - 34 . Localização do Porto de Itaguaí, antigo Porto de Sepetiba 
Fonte: Montezuma (2007). 
 

 
Figura 3 - 35 . Vista aérea do Porto de Itaguaí, antigo Porto de Sepetiba 
Fonte: Montezuma (2007). 
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Ele foi ampliado em 1997 para se tornar o primeiro porto concentrador de carga do Atlântico 
Sul, permitindo que receba grandes navios continentais, apropriados para transportar grãos, 
minérios, containers e, no futuro, transportar cargas gerais. E para isto, foram realizadas 
enormes dragagens para aprofundar o canal, atividade esta potencialmente poluidora porque 
revolve e remobiliza os sedimentos e seus poluentes (WASSERMAN, 2005).  
 
As atividades de dragagem do porto causam aumento da turbidez da água e ressuspensão do 
sedimento. Esse processo pode transportar poluentes da área dragada para áreas não 
contaminadas, liberação de nutrientes, depleção de oxigênio dissolvido, diminuição da produção 
primária marinha (PPM), remobilização de contaminantes, dentre outros efeitos danosos, 
principalmente próximo à costa, onde o sedimento é mais fino, capaz de disponibilizar  e 
mobilizar para a coluna d’água os contaminantes. 
 
O processo de deposição do sedimento dragado no “bota-fora” do porto disponibiliza 
sedimentos finos, que ficam na coluna d’água, se dispersam lateralmente e formam uma pluma 
suspensa por ação das ondas e marés (Figura 3 - 36 ). Estas plumas podem persistir por horas 
após serem descarregadas. A longo prazo, o depósito pode se estabilizar ou ser transportado e 
redepositado. A consolidação do sedimento e a erosão são os fatores que afetam a estabilidade 
do depósito, que pode ser afetado por ondas, ventos, gradiente de densidade, tráfego de 
embarcações, dentre outros (MONTEZUMA, 2007). 
 

 
Figura 3 - 36.  Área de "bota-fora" do Porto de Sepetiba 
Fonte: Montezuma (2007). 
 
A Cia. Mercantil INGÁ é uma das indústrias de maior destaque, em situação de falência, 
acumulou por durante 30 anos resíduos que ameaçaram e fragilizaram o equilíbrio da baía, 
contaminando os sedimentos de fundo com metais pesados. O passivo ambiental deixado pela 
indústria, extremamente expressivo na baía, e o manejo ideal destes resíduos ainda não foi 
encontrado, e portanto continua sendo uma fonte de contaminação do lençol freático. 
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A Cia. Siderúrgica Guanabara (COSIGUA) é a geradora de 94% do potencial tóxico de 
descarga líquida poluidora do polo industrial da baía de Sepetiba, procedentes da combinação 
de poluentes resultantes da atividade siderúrgica somada à vazão do canal de São Francisco, 
que é alta. 
 
Além dessas, existem inúmeras outras indústrias instaladas ao longo da baía de Sepetiba com 
forte potencial poluidor. Uma parte delas é representada na Figura 3 - 37 . 

 
Figura 3 - 37. Localização das principais fontes de poluição  
Fonte: INEA (2011). 
 
3.1.3.5. Poluição 
 
A posição geográfica da baía de Sepetiba, tendo a Restinga da Marambaia a 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. É 
justamente o fundo da baía de Sepetiba, que faz parte do território da RBG, a região mais 
vulnerável ao acúmulo de poluentes.  
 
Entre as fontes de poluição para a baía de Sepetiba estão os esgotos domésticos, os efluentes 
industriais e as atividades agrícolas (SEMADS, 2001).  
 
No ano 2001, a população estimada era de aproximadamente 1.4 milhão habitantes, que 
produziam quase 400.000 m³/dia de esgotos sanitários (Tabela 3 - 16 ). A carga orgânica 
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lançada nos corpos d’água era de aproximadamente 70.000 kg/dia, grande parte dela 
praticamente sem nenhum tipo de tratamento, o que torna crítica a situação sanitária dessa 
região, principalmente nas áreas de baixada, que estão sujeitas a frequentes inundações. A 
projeção para 2020 é de que 519.000 m³/dia de esgotos sejam lançados na baía (SEMADS, 
2001) caso medidas para aumentar o saneamento na região não sejam tomadas, o que pode 
aumentar ainda mais a vulnerabilidade da região. Em 2008 o governo do estado lançou o 
“Pacto pelo Saneamento”, com a meta de ampliar de 25% para 80% a coleta e tratamento de 
esgoto em todo o território fluminense ao longo dos próximos 10 anos (INEA, 2009).   
 
Tabela 3 - 16 . Descarga orgânica atual e estimativas para a área da bacia da baía de Sepetiba. 

Ano População (hab.) 
Contribuição de esgoto 

sanitário + água de 
infiltração (m 3/dia) 

Carga orgânica (kg 
DBO/dia) 

2000 1.400.000 378.000 70.000 
2010 1.650.000 452.000 89.000 
2020 1.900.000 519.000 102.000 

Fonte: SEMADS (2001). 
 
O lançamento da matéria orgânica para a baía pode ser caracterizado em três regiões, de 
maneira distinta (CUNHA, 2002). A oeste, com 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 o maior parte do aporte 
orgânico, com cerca de 64,27% do total; 31,05% vem 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. 
 
É importante destacar que há duas décadas a principal fonte poluidora para a baía era a 
indústria, mas a tecnologia que as empresas usam para tratar seus efluentes cresceu bastante 
nessas décadas. Desse modo, 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, representa um dos principais fatores de poluição para a baía atualmente.  

Quanto às atividades agrícolas, a fruticultura de coco e banana predomina nos municípios de 
Itaguaí e Santa Cruz. A região do canal de São Francisco abriga áreas que exercem atividades 
agropecuárias. Os defensivos agrícolas e carrapaticidas, substâncias de natureza cumulativa e 
com grande resistência nas cadeias biológicas, usados extensivamente contribuem como mais 
um vetor de poluição para a baía. 
 
Dentre as atividades industriais que ocorrem na bacia de Sepetiba, o setor metalúrgico é o de 
maior proeminência e apresenta o maior potencial poluidor, líquido ou sólido, seguido da 
indústria química (SEMADS, 2001). 
 
Ribeiro et al. (2007) ao avaliarem o nível de deposição de efluentes, observaram que a baía de 
Sepetiba recebe grande carga de metais pesados, notadamente arsênio (As) 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 3 – 38 ). 
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Figura 3 - 38.  Distribuição de metais pesados (zinco, cádmio e arsênio) na baía de Sepetiba 
Fonte: adaptado de Ribeiro et al. (2007). 
 
A principal fonte de Cd e Zn para a baía até 1995 foi a Cia Mercantil Industrial de Ingá, de 
beneficiamento de Zn (BARCELLOS, 1995). O metal disponibilizado para o ambiente é aquele 
perdido no processo industrial, sendo a maior parte das perdas através de rejeitos sólidos 
(BARCELLOS, 1995). 
 
Segundo Barcellos (1995), a contribuição da agricultura para o lançamento de metais pesados é 
desprezivel. Já o lixo doméstico deve ser levado em consideração, porque é abandonado 
próximo aos cursos d’água, e a lixiviação dos materiais descartados (pigmentos, 
estabilizadores, baterias, etc.) libera Zn e Cd. Já o esgoto doméstico tem baixo impacto na 
liberação de metais pesados para a baía. 
 
A distribuição dos metais no sedimento se equivale à configuração de suas fontes na bacia. No 
continente, há mais Zn e na baía, mais Cd, de forma mais estável. O Cd está acumulado nos 
sedimentos nas áreas litorâneas ao norte da baia, e esse fenômeno se explica por processos 
químicos (pH, capacidade de adsorção, acumulação de MO) e não físicos (dispersão de 
rejeitos) (BARCELLOS, 1995). 
 
Wasserman (2005) apresenta dados sobre a as concentrações de vários elementos em 
sedimentos, como o zinco, arsênio, escândio, cobre, chumbo, dentre outros (Figura 3 - 39, 
Figura 3 - 40, Figura 3 - 41, Figura 3 - 42, Figura  3 - 43, Figura 3 - 44, Figura 3 - 45 e Figura 
3 - 46), e, dentre eles, apenas o Zn apresentou problemas sérios de contaminação. Esse metal 
exibe concentrações elevadas, ultrapassando os limites do que a Resolução CONAMA no 
344/2004 considera aceitável. Os aportes estão relacionados a fontes continentais. Novamente, 
o elemento fica retido a NE (Figura 3 - 39 ). 
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Figura 3 - 39.  Distribuição das concentrações de zinco em mg/kg (dados de 2004). 
Fonte: Wasserman (2009). 
 

 

Figura 3 - 40.  Distribuição das concentrações de arsênio em mg/kg (dados de 2001) 
Fonte: adaptado de Pellegatti et al. (2001) apud  Wasserman (2005). 
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Figura 3 - 41.  Distribuição das concentrações de escândio em mg/kg (dados de 2001). 
Fonte: adaptado de Pellegatti et al. (2001) apud  Wasserman (2005). 

 

Os valores obtidos para o cádmio se mostraram bastante altos, com claro aumento a NE, que 
indica aportes do canal de São Francisco e do rio Guandu. O mapa mostra também que a baía 
funciona como uma barreira geoquímica, impedindo que os poluentes alcancem o oceano 
(Figura 3 – 42 ). 
 

 
Figura 3 - 42.  Distribuição das concentrações de cádmio em mg/kg (dados de 2004). 
Fonte: Wasserman (2005). 
 
O cobre e o chumbo apresentam concentrações consideradas dentro do limite, embora 
aparentemente estejam associadas aos aportes continentais (Figura 3 - 43  e Figura 3 - 44 ). 
Como para o cádmio, estes elementos estão também retidos a leste, e as concentrações 
diminuem em direção ao oceano aberto. 
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Figura 3 - 43.  Distribuição das concentrações de cobre em mg/kg (dados de 2004). 
Fonte: Wasserman (2005). 

 

 
Figura 3 - 44.  Distribuição das concentrações de chumbo em mg/kg (dados de 2004). 
Fonte: Wasserman (2005). 
 
Os valores de níquel também estão dentro do normal. No entanto, a distribuição do níquel é 
diferente da dos outros metais, indicando diversos processos biogeoquímicos. As fontes de 
níquel, neste caso, indicam a presença de fontes não continentais, mas sim antrópicas (Figura 
3 - 45). 
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Figura 3 - 45.  Distribuição das concentrações de níquel em mg/kg (dados de 2004). 
Fonte: Wasserman (2005). 
 
 

 
Figura 3 - 46.  Distribuição das concentrações de zinco em mg/kg (dados de 2004). 
Fonte: Wasserman (2005). 
 
Veeck et al. (2007) observaram que a grande deposição de mercúrio (Hg) por indústrias 
metalúrgicas nesse ambiente também pode reduzir a dinâmica das correntes (Figura 3 - 47 ). As 
áreas de maior concentração desse metal estão situadas próximas aos principais cursos d’água 
que deságuam na baía, com impacto significativo nesses ambientes costeiros interiores. 
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Figura 3 - 47.  Concentração de mercúrio no interior da baía de Sepetiba. 
Fonte: Veeck et al. (2007). 
 
3.1.3.6. Extração de areia 
 
Em Itaguaí se extrai areia de forma intensiva do leito dos rios e de cavas. É a principal 
fornecedora de areia para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Os danos ambientais 
causados pelas profundas cavas de areias abertas são muito difíceis de serem sanados quando 
se procura reestabelecer as condições naturais da região. A extração de areia altera de forma 
prejudicial as características físico-químicas das águas, o que prejudica a captação das águas 
do rio Guandu. 
 
A descaracterização das margens dos rios favorece a repovoação por um tipo de vegetação 
que não fixa as margens novamente e se desprende muito facilmente, tornando-se um 
obstáculo para a captação da água na ETA Guandu. 
 
Em 1996 a Comissão Estadual de Controle Ambiental traçou diretrizes para o controle e 
ordenamento da atividade de extração, suspendendo concessões e não concedendo novas 
licenças (SEMA/RJ, 1998). 
 
3.1.3.7. Considerações sobre a poluição na baía de Sepetiba 
 
Os dados físico-químicos levantados para a baía de Sepetiba indicam que, enquanto a variação 
sazonal afeta alguns parâmetros, a maré exerce influência sobre outros. A vazão dos rios é 
afetada pelos índices de pluviosidade, diferentes em cada época do ano; o corpo receptor final 
do que é transportado pela água dos cursos das drenagens é a baía de Sepetiba, que abriga 
em sua porção leste parte do território da RBG, e, portanto, o aporte de material dos rios será 
bastante variável ao longo do ano.  
 
Os parâmetros que medem a matéria orgânica (como, por exemplo, DBO, OD, nutrientes, MPS) 
sofrem alterações sazonais. A maré é a responsável pelo baixo padrão de circulação que a 
região exibe e, portanto, pela forma como os sedimentos trazidos pelos rios se distribuem. 
Outros fatores que influenciam nesse processo são a batimetria, ventos e configuração dos 
canais. Salinidade, temperatura e pH serão alterados em virtude tanto das estações do ano 
como pela forçante de maré.  
 
Os sedimentos se distribuem no fundo da baía de Sepetiba, também devido aos padrões de 
circulação e as vazões dos rios, e a característica do material é, em geral, de granulometria fina 
(silte e argila), embora ocorram regiões com areia média a grossa. O padrão de circulação e a 
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distribuição do sedimento, levando em consideração suas frações de tamanho são, de forma 
geral, os fatores que controlam os parâmetros físico-químicos de qualidade da água, ou seja, a 
poluição e a influência antrópica à qual a baía de Sepetiba está sujeita. 
 
A bacia da baía de Sepetiba é densamente povoada e abriga um importante polo industrial para 
o Estado do Rio de Janeiro e para o país, além de um porto com grande capacidade de 
transporte de cargas e trânsito de navios de grande calado. Os efluentes gerados por todas 
essas atividades, segundo os dados levantados, são lançados diretamente na baía com pouco 
ou nenhum tratamento, prejudicando de forma bastante agressiva a qualidade ambiental da 
região, principalmente na porção leste, próximo à RBG. 
 
A leste da baía, onde está a maior concentração urbana, populacional e industrial, que exercem 
atividades significativamente poluidoras, a circulação é fraca, e o aporte de material dos rios é 
considerável. Todas essas características fazem da porção leste da baía de Sepetiba um 
“acumulador” de poluentes. Em geral, os parâmetros físico-químicos da água não apresentam 
bons resultados, e a linha de costa sofre com processos de assoreamento. No contato com o 
oceano e interior da baía, esses mesmos parâmetros já apresentam valores aceitáveis. 
 
Considerando a grande influência que estes processos exercem na porção marinha da RBG, é 
importante o acompanhamento constante dos parâmetros físico-químicos de qualidade da 
água, para que, conhecendo seus valores, medidas mitigatórias sejam tomadas para reduzir o 
impacto ambiental sobre a unidade. 
 
Outro fato essencial para a qualidade ambiental da baía é que o esgoto doméstico lançado nas 
drenagens possa ser tratado, já que esse demonstra ser um dos grandes responsáveis pelos 
elevados níveis de poluição verificados na baía. 
 
As indústrias também devem ser fortemente fiscalizadas quanto ao lançamento de efluentes 
sem tratamento nas drenagens. As atividades do porto, como a dragagem, devem ser 
realizadas sob intensa fiscalização, porque a descarga do material dragado revolve o 
sedimento, que “libera” poluentes depositados no fundo. O bota-fora desse material dragado 
deve ser constantemente monitorado, e o processo de descarga do material deve seguir rígidos 
padrões de operação para que libere o mínimo possível de poluentes para a coluna d’água., 
assim como as atividades do porto, que devem seguir normas rigorosas para que impacte o 
menos possível a região. 
 
A gama de dados gerados para a verificação da qualidade do sedimento quanto à 
contaminação de metais é relativamente bem explorada, mas os dados para a coluna d’água 
ainda são escassos, e essa informação deve ser melhor pesquisada para manter a qualidade 
ambiental da região. 
 
O INEA mantém 14 estações de monitoramento da qualidade ambiental na baía de Sepetiba, e 
o numero de pontos de monitoramento poderia ser ampliado para que nenhum tipo de dano 
ambiental seja mascarado devido à escassez de dados, de forma que as estações abranjam 
toda a extensão da baía de Sepetiba, tanto no contato com o oceano, como na sua porção mais 
interna, além dos rios que drenam sua bacia. 
 
3.1.3.8. Fitoplânctons e fitobentos 
 
Fitoplâncton 

O plâncton é composto por um grupo de organismos que apresentam pouca ou nenhuma 
capacidade de locomoção na massa d’água, ficando dependentes da ação das correntes 
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oceânicas e costeiras. São organismos, na sua maioria microscópicos, que vivem 
exclusivamente na coluna d’água, e são classificados em microalgas (fitoplâncton), animais 
(zooplâncton), protistas (protozooplâncton) e organismos procariontes autótrofos e heterótrofos 
(bacterioplâncton). O plâncton, devido a sua capacidade limitada, e até mesmo ausente de 
locomoção, são indicadores de qualidade de massas d’água (YONEDA, 1999). 
 
O estudo dos organismos fitoplanctônicos e suas formas de organização é de extrema 
importância para entender a base da cadeia trófica no ecossistema aquático. Para compreender 
a distribuição desses organismos na coluna d’água é necessário correlacioná-lo com dados de 
marés, correntes e de ventos e, para analisar a composição e abundância, é de suma 
importância relacioná-lo com parâmetros físico-químicos, tais como temperatura, salinidade e 
diversos nutrientes. Dessa forma, as comunidades fitoplanctônicas retratam as condições 
hidrológicas do ambiente em que se encontram.  
 
Esse retrato ocorre através de alterações no crescimento do fitoplâncton e até mesmo de 
modificações na composição dos grupos fitoplanctônicos. Isso pode ocorrer quando há 
mudança nas concentrações e proporções dos principais nutrientes, tais como o nitrogênio e o 
fósforo. 
 
Signorini (1980) afirma que a baía de Sepetiba é fortemente influenciada pelo regime de marés. 
Segundo Tenório (1999) esta influência é somada ao aporte de água doce, o que provoca 
oscilações consideráveis em todos os fatores hidrobiológicos, e contribui para os altos índices 
de diversidade observados na baía em questão.  
 
De acordo com as informações levantadas no Macroplano de Gestão e Saneamento Ambiental 
da Bacia da Baía de Sepetiba (SEMA/RJ, 1998), são nas regiões central e leste que se 
encontram as maiores concentrações de fitoplâncton, as quais vão decrescendo em sentido 
norte e noroeste. Além da questão da maré, isto ocorre em resposta aos padrões de circulação 
das águas. 
 
A concentração do fitoplâncton de acordo com seu tamanho é outro fator que deve ser levado 
em conta. De acordo com a variação do tamanho eles podem ser considerados como 
picoplâncton (0,2 – 2 µm), nanoplâncton (2 – 20 µm), microplâncton (20 – 200 µm), 
mesoplâncton (200 – 2000 µm) e macroplâncton (˃ 2000 µm) (YONEDA, 1999). Essa variação 
pode estar relacionada com a intensidade luminosa, com a profundidade da camada de mistura 
e com a taxa de entrada de nitrito ou amônia na célula. 
 
Em locais com altas taxas de nutrientes e intensidade luminosa, geralmente predominam as 
grandes células fitoplanctônicas. Conforme a quantidade de clorofila diminui no ambiente, a 
contribuição de células pequenas aumenta. Nas regiões oligotróficas, caracterizadas por baixas 
concentrações de clorofila-a e nutrientes, o picoplâncton contribui com cerca de 30% das 
concentrações de cl-a (YONEDA, 1999). 
 
No interior da baía de Sepetiba predominam os organismos maiores que 10 µm (TENÓRIO, 
1999). Nesta área foram observadas as maiores concentrações de cl-a e nutrientes. Entretanto, 
no verão ocorreu uma diminuição desses organismos. Já na região com maior influência de 
águas oceânicas, a maior contribuição (aproximadamente 58%) observada por Tenório (1999) 
foi das células menores que 10 µm. Vale ressaltar que no mês de maio, tanto no interior quanto 
nas áreas de maior influência oceânica, a contribuição do picoplâncton foi próxima de 70% 
(TENÓRIO, 1999). 
 
Para a baía de Sepetiba, foram registradas 92 espécies de fitoplâncton (SEMA/RJ, 1998) 
(Anexo 3 - 3). As classes Bacillariophyceae (diatomáceas), Chrysophyceae, Dinophyceae 
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(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 “boom” 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. 
 
Outras espécies de diatomáceas também frequentes e abundantes na área de estudo são 
Coscinodiscus perforatus, Chaetocero ssp., Leptocylindricus minimus e Coscinodiscus ssp. 
(SEMA/RJ, 1998). 
 
Nas áreas costeiras, devido ao aporte dos rios, ocorrem espécies de origem dulcícola, entre 
elas podemos citar as espécies Merismopedia sp. e Chlorococales unicelular da classe 
Nostocophyceae, Pyramimonas sp., Scenedes musbijugus, Pediastrum tetras, da classe 
Chlorophyceae e algumas Volvocales (SEMA/RJ, 1998). 
 
Referente à classe Chrysophyceae, as espécies com maior frequência e abundância são 
Kephyrion sp. e Dictyocha fibula. A primeira é nanoplanctônica e ocorre preferencialmente em 
águas salobras, enquanto a segunda é marinha e está presente em águas quentes (SEMA/RJ, 
1998). 
 
A classe dos dinoflagelados apresenta como espécie mais abundante a Exuviaella marina, que 
predomina na região mais externa da baía. Também nessa área, porém próximo às ilhas de 
Itacuruçá e da Marambaia, foi observada a presença da espécie nerítica, característica de 
águas salobras e zonas de mistura, Protoperidinium trochoideum (SEMA/RJ,1998). 
 
O grupo Cryptomonadales, que indica a influência de águas dulcícolas e/ou salobras, foi 
abundante em toda a baía com exceção da área próxima à Barra de Guaratiba. A região da 
RBG apresenta os maiores valores de densidade e grande variabilidade específica, 
principalmente próximo à Barra de Guaratiba, onde ocorre a mistura das águas costeiras e 
estuarinas, o que contribui para a formação de um ambiente propício ao desenvolvimento de 
um elevado número de espécies. Coscinodiscus sp., característica de águas oceânicas e 
neríticas e frequente em ambientes estuarinos, foi predominante na região próxima à Barra de 
Guaratiba, juntamente com Leptocylindrus minimus, que indica a penetração de água oceânica 
adjacente através da Barra de Guaratiba (SEMA/RJ, 1998). 
 
Outra espécie que merece destaque é Oscillatoria limnetica, oriunda de águas eutrofizadas e 
indicativa de poluição orgânica. Ela foi observada na região nordeste da baía e supõe-se que 
seja proveniente da região norte, onde há a desembocaduras dos principais rios que drenam 
para a baía (SEMA/RJ, 1998). 
 
Quando são levados em consideração os efeitos da maré, observa-se que na maré vazante há 
o predomínio de espécies dulcícolas, enquanto na maré enchente o de espécies neríticas, 
costeiras e oceânicas. Contudo, espacial e temporalmente, o fitoplâncton é composto 
principalmente por espécies estuarinas e apresenta composição alterada de acordo com a maré 
(SEMA/RJ, 1998). 
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De acordo com MMA (2009) as espécies de dinoflagelados Scrippsiella spinifera, Fragilidium 
subglobosum e  Protoperidinium compressum ocorrem na baía de Sepetiba e são consideradas 
criptogênicas.  

 
Fitobentos 
 
Os fitobentos são organismos autotróficos que vivem no fundo (substrato) ou estão associados 
a ele. Entre eles, podemos citar as micro e macroalgas, e as macrofilas. As macroalgas podem 
ser vermelhas, pardas ou clorofíceas. Assim como o fitoplâncton, esses organismos também 
são responsáveis pela produção primária marinha. Além disso, podem servir de refúgio a muitos 
animais e são responsáveis pela colonização de substratos novos. 
 
Esses organismos são capazes de responder às variações ambientais, sejam elas naturais ou 
devido às atividades antrópicas. Diante dessas mudanças, podem ocorrer flutuações no número 
de taxas de um determinado local ou, em situações mais críticas, redução na diversidade de 
espécies local, devido à supressão das menos adaptadas. Dessa forma, cada vez mais os 
fitobentos tem sido utilizados para monitorar ambientes aquáticos, principalmente no que se 
refere ao monitoramento de metais pesados e pesticidas. 
 
Pedrini (1980) realizou um levantamento extensivo da flora marinha da baía de Sepetiba. Nesse 
trabalho, ele descreve 180 espécies (Anexo 3 - 4), 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) registraram a ocorrência de 96 espécies a partir de coletas em cinco 
pontos da baía: Ponta da Marambaia – a estação mais próxima do mar aberto e com menor 
influência das atividades antrópicas, Itacuruçá, ilhas do Martins, Duas Irmãs e do Gato, nas 
diferentes estações do ano. A Ilha do Gato é o ponto mais interno e, consequentemente, o mais 
sujeito aos impactos antrópicos da região. 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 e 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).  
 
Cladophora pellucidoidea, Acrochaetium savianume, Coelothrix irregularis foram registradas 
pela primeira vez no Estado do Rio de Janeiro. Sendo que a primeira ocorre apenas do Estado 
da Paraíba, a segunda nos estados de São Paulo e do Ceará e última apenas no Estado de 
São Paulo. Além dessas, outras nove espécies foram registradas pela primeira vez na baía de 
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Sepetiba. São elas: Derbesia tenuissima, Feldmannia indica, Aglaothamnion boergeseniie, 
Laurencia intricata, Titanoderma ssp., Jania ungulata, Amphiroa anastomosans, Parvyphycus 
tenuissimus e Lomentaria corallicola (SZÉCHY et al., 2005).  
 
A Ilha Guaíba, que se encontra próxima às áreas de despejo de água de lastro, concentrou 
aproximadamente 58% das espécies que ocorreram pela primeira vez (SZÉCHY et al., 2005). 
Porém, segundo SZÉCHY et al. (2005), não se pode concluir que essas espécies foram 
introduzidas pela água de lastro. Outra possibilidade é que, devido ao tamanho reduzido, elas 
ainda não terem sido coletadas ou triadas nos estudos anteriores, ou até mesmo podem ter sido 
identificadas de modo incorreto. 
 
A Figura 3 - 48  apresenta a biomassa total anual a partir dos dados de Amado Filho et al. 
(2003). É possível observar que o ponto 5 (Ponta da Marambaia) apresentou maior biomassa, 
enquanto o ponto 4 (Ilha Duas Irmãs), a menor.  
 
A região próxima à Ponta da Marambaia foi o local também com maior diversidade. Já a área 
próxima à Ilha do Gato (ponto 1) foi o ponto com menor diversidade, o que evidencia um 
gradiente do parâmetro analisado em direção ao mar ao aberto. Provavelmente, este gradiente 
está diretamente relacionado aos fatores ambientais, tais como salinidade, turbidez, 
hidrodinâmica, além de fatores de origem antrópica (AMADO FILHO et al., 2003). Nesse 
sentido, os autores acreditam que a menor diversidade encontrada na Ilha do Gato, somada à 
inexistência de algumas rodofíceas, tais como H. musciformis, podem ser uma resposta à 
disponibilidade de metais pesados nesta área. 
 
As feofíceas, dentre elas Sargassum spp. e Padina gymnospora, predominam nos pontos 
amostrados que apresentam as mais elevadas concentrações de Zn e Cd (ilhas do Gato e do 
Martins) (AMADO FILHO et al., 2003). Essas espécies apresentam maior tolerância aos metais 
pesados quando comparadas com rodofíceas e clorofíceas. 
 



 63 

 
Figura 3 - 48.  Biomassa total anual de fitobentos por estação, representados em imagem do Google 
Earth  
Fonte: adaptado de Amado Filho et al. (2003). 
 

Na baía de Sepetiba há o cultivo de Kappaphycus alvarezii, uma espécie exótica e que, 
segundo Castelar et al. (2009), ocorre em quantidades irrelevantes na região. Entretanto, sabe-
se que essa espécie de alga é invasora em outras regiões do mundo. O mesmo autor sugere 
“monitoramento desses cultivos, vistoria e quantificação frequente de mudas no entorno das 
fazendas marinhas e anualmente em áreas controle”. 

3.1.3.9. Considerações sobre os fitoplânctos e fito bentos 

 
Entre as espécies de fitoplâncton presentes na baía de Sepetiba e que influenciam a RBG, a 
maior parte é marinha e nerítica. As maioria das espécies de água doce observadas se 
restringem às áreas próximas à desembocadura dos rios. 

De acordo com o Macroplano de Gestão e Saneamento Ambiental da Bacia da Baía de 
Sepetiba (SEMA/RJ, 1998), principal referência utilizada para descrever esse capítulo, algumas 
espécies dulcícolas conseguem reproduzir e alcançar locais mais longínquos, pois são aptas a 
suportar amplas variações de salinidades, ou seja, são eurihalinos. Além disso, possuem 
elevada taxa de multiplicação e capacidade de se desenvolver em curto período, aproveitando a 
disponibilidade de nutrientes. 

É importante destacar que existe uma escassez de estudos que apresentem dados de 
biomassa e densidade particulares de cada espécie de fitoplâncton presente na área da RBG e 
de toda a baía de Sepetiba.  
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É de suma importância o estudo das comunidades fitoplanctônicas para avaliar a qualidade 
hidrológica do ambiente e até mesmo para constatar a invasão de espécies exóticas no 
ambiente aquático, uma vez que a leste da baía de Sepetiba há a presença do Porto de 
Sepetiba, o que favorece a introdução de espécies exóticas através da água de lastro. Diante 
disso, é recomendado um monitoramento das águas da baía de Sepetiba com o intuito de 
analisar em nível de espécie e também em nível de tamanho toda a biota planctônica. 

Espécies consideradas bioindicadoras tem sido cada vez mais utilizadas para avaliar a 
qualidade dos diversos tipos de ambiente. Na baía de Sepetiba, o uso das espécies bentônicas 
como indicadoras da qualidade ambiental pode ser muito eficaz, já que a presença desses 
organismos pode refletir os efeitos das pressões sobre o ambiente no qual se encontram. 

É recomendado um monitoramento da flora bentônica da baía de Sepetiba com o intuito de 
identificar locais altamente poluídos por metais pesados, além de constatar a presença de 
espécies invasoras e realizar, posteriormente, um projeto de controle das espécies exóticas 
identificadas. 

Considerando a presença de espécies introduzidas na baía de Sepetiba, é de suma importância 
desenvolver mecanismos de controle, monitoramento, mitigação, prevenção e até mesmo 
erradicação dessas espécies. 

3.1.3.10. Fauna planctônica e bentônica 
 
Fauna planctônica 
 
O zooplâncton é composto praticamente por todos os filos de invertebrados marinhos. Eles 
podem passar todo o seu ciclo de vida no plâncton (holoplâncton) ou apenas alguma etapa dele 
(meroplâncton), como é o caso dos ovos, larvas e juvenis de organismos que farão parte das 
comunidades bênticas ou nectônicas. Muitas vezes o meroplâncton corresponde a ovos, larvas 
e juvenis de espécies com alto potencial econômico em sua fase adulta. Para isso, dependem 
do sucesso da fase planctônica para manter os estoques de tais espécies. 
 
O zooplâncton, principalmente os copépodes, que representam o maior grupo do zooplâncton, 
são responsáveis por transferir a produção do fitoplâncton para os demais níveis da cadeia 
alimentar (YONEDA, 1999). 
 
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 (Anexo 3 - 5, A).  
 
Coelho-Botelho (1999) realizou coletas mensais de água entre abril e junho de 1990 (outono) 
para calcular a densidade do zooplâncton na baía (ind./100m3). Enquanto na entrada e no 
centro da baía de Sepetiba encontram-se as maiores densidades de zooplâncton, na porção 
leste da baía, nos pontos próximos à área da RBG (Pontos C e X – na parte mais interna da 
baía) apresentam as menores densidades (Figura 3 - 49 ). Isso ocorre porque o zooplâncton se 
beneficia de maior influência marinha (SEMA/RJ, 1998; COELHO-BOTELHO,1999). 
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Figura 3 - 49. Densidade total de zooplâncton por estação, representados em imagem do Google Earth 
Fonte: adaptado de Coelho-Botelho et al. (1999) 
 
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 principal grupo, Copepoda, existem 24 espécies, sendo que a ordem com maior 
ocorrência é a Calanoida. As principais espécies registradas foram Acartia lilljeborgi, 
Paracalanus quasimodo, P. parvus, P. crassirostris e Pseudodiaptomus acutus. A espécie 
Acartia lilljeborgi é de água costeira, presente principalmente em estuários (DIAS, 1995) e 
ocorre em toda a baía. As espécies desse gênero apresentam elevada resistência e, portanto 
podem ser consideradas indicadoras de locais poluídos. 
 
O segundo grupo em importância do holoplâncton, Cladocera, apresentou como espécies mais 
abundantes Evadne tergestina e Penilia avirostris. Além disso, foram registradas outras 
espécies com menor ocorrência, Pleopis polyphemoides e P. schmackeri. Todas elas são 
características de águas quentes, sendo que as duas primeiras são euritérmicas e as outras 
eurihalinas. P. avirostris tem preferência por baixas salinidades (SEMA/RJ, 1998).  

O grupo Chaetognata, terceiro mais abundante, é carnívoro e marinho. Apresenta maior 
densidade no centro da baía e densidades menores a leste. Nesse grupo, o principal gênero é 
Sagitta, representado por S. tenuis, S. enflattae S. híspida. A primeira delas, característica de 
águas costeiras, é a mais abundante. As outras duas ocorrem, principalmente, na entrada da 
baía, uma vez que são de águas de plataforma (SEMA/RJ, 1998). 

O quarto grupo do holoplâncton é a Appendicularia, também conhecido por urocordados 
marinhos. As suas principais espécies, as quais apresentam distribuição irregular, são 
Oikopleura dioica e O. albicans (SEMA/RJ, 1998).  
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Em determinadas situações, pode haver mudança na ordem de importância. Isso pode ocorrer 
devido a diversos fatores, tais como, época de alimentação, reprodução, massas d’águas 
(COELHO-BOTELHO,1999). 

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). 
Outras larvas também encontradas na baía de Sepetiba foram de crustáceos das famílias 
Majidae (caranguejos), Portunidae (siris), Palaemonidae (camarões de água doce que 
freqüentam estuários para desova), Diogenidae e Paguridae (paguros), Xanthidae (caranguejos 
guaiás), Ocypodidae (caranguejo-uçá, guaiamum e marinheiro) e Sergestidae (camarões). Na 
entrada da baía foram encontrados alguns representantes da ordem Stomatopoda 
(tamburutaca) (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) (Anexo 3 – 5, 
A). 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 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 
 
A fauna bentônica marinha é composta por organismos que vivem no fundo do mar (substrato) 
ou estão estritamente associados a ele.  

Os organismos zoobentônicos desempenham papel central na dinâmica de nutrientes e no fluxo 
de energia dos ecossistemas, uma vez que ocupam diversos níveis tróficos, desde 
consumidores primários (herbívoros) até consumidores secundários (carnívoros que se 
alimentam de herbívoros) e terciários.  Além disso, atuam nos processos de decomposição de 
matéria orgânica e na liberação de nutrientes do sedimento para a coluna d’água. 

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 (Anexo 3 – 5, B). 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).  
 
Entre as espécies de moluscos gastrópodes encontradas na baía de Sepetiba estão  Tenaturris 
decora, Acteocina bullata, e entre os moluscos bivalves estão Glycymeris undata, Semelle 
bellastriata, Ctena pectinella, Corbula cubanianaque que são características de água quente; 
gastrópode Cylichna verrillii e bivalves Mactra isabelleana, Periploma ovata, Thracia similis, 
Cardyomia cleryana, Macoma uruguayensis, Lioberus castaneus, espécies de águas frias; 



 67 

gastrópode Parvanachis obesa, bivalves Anadara brasiliana, Mactra janeiroensis, Corbula 
aequivalvis, Cyclinella tenuis, Hiatella arctica, Sphenia antillensis e Codakia costata, que 
apresentam ampla distribuição; gastrópode Nassarius vibex, bivalves Anomalocardia brasiliana, 
Mytella guyanensis e Tagelus plebeius, que por sua vez caracterizam forte influência de aportes 
dulcícolas e são próprias de regiões estuarinas (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.  

Além da importância econômica e do uso como bioindicadora, muitas espécies de moluscos 
têm um papel fundamental na manutenção dos processos ecológicos. Como exemplo, podem-
se citar as espécies perfurantes que contribuem no processo de remineralização de detritos e 
resíduos vegetais, sem os quais o processo de degradação levaria muito mais tempo. Entre os 
organismos perfurantes, os que mais ocorrem são Lyrodus floridanus e Bankia fimbriatula. 
Outras espécies são Teredo navalis, T. bartschi, Bankia gouldi, B. carinata e Martesia striata  
(SEMA/RJ, 1998). 

Outro fator determinante é o tipo de sedimento presente no local. Em regiões onde a lama é 
predominante, as espécies presentes são Corbula aequivalvis, Diplodonta portesiana, D. 
patagonica, Tellina trinitatis, Cardiomya cleryana, Tagelus divisus, Macoma uruguayensis e 
Fellaniella vilardeboana, enquanto em lugares com predominância de areia, as espécies, são 
Anadara brasiliana, Solen tehuelchus, Trachycardium muricatum, Pitar fulminatus, Chlamys 
tehuelchus, Thracia similis, Lioberus castaneus e Chione paphia (SEMA/RJ, 1998 apud 
NEME,1979). 

Organismos do subfilo Crustacea e classe Ostracoda apresentam preferência por locais em que 
a areia é o sedimento predominante, entretanto estão presentes em toda a baía. A classe 
Malacostraca é representada abundantemente pelos camarões Penaeus schmitti e Penaeus 
paulensis,  e pelos siris Callinectes danae, Portunus sayi e Cronius ruber (SEMA/RJ, 1998). 

O filo Annelida tem sua maior concentração na região central da baía de Sepetiba. Os 
representantes desse grupo são um dos principais componentes da dieta de diversos peixes 
economicamente importantes, principalmente em locais de pequena profundidade, como é o 
caso da baía de Sepetiba (ATTOLINI, 1997). As espécies de anelídeos poliquetas encontradas 
nessa região são Armandia sp., Nereis sp., Orseis sp e Scolelepis sp. No entanto, outras 
espécies ocorrem em toda a baía, tais como Hemipodus sp., Cirratulus sp., Tharyx sp., 
Anaitides sp. e Chone sp. (SEMA/RJ, 1998).  

Os foraminíferos bentônicos (protozoários) também são abundantes ao longo de toda a baía. 
Na região ocorrem espécies com baixa e outras com alta tolerância à variações de salinidade. 
As três ordens que ocorrem são Rotaliina, Textulariina e Miliolina (BRONNIMANN et al.,1981). 
As espécies desse grupo são importantes, pois permitem o estudo sobre a dinâmica das 
correntes e os níveis de oxigênio dissolvido, uma vez que a distribuição quali-quantitativa dos 
foraminíferos é dependente de parâmetros como a salinidade, disponibilidade de nutrientes e  
oxigenação da água junto ao fundo (SEMA/RJ, 1998). 

Silva et al. (2007) apresentam nove espécies do 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 
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(molusco bivalve), também conhecido como Lithophaga aristata e Tubastraea tagusensis 
(coral). Dentre elas, cabe destacar a espécie Myoforceps aristatus, que 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). 

A espécie Amphibalanus reticulatus ocorre nos substratos artificiais portuários, podendo chegar 
a até 4.410 ind.m-2 nos costões da região (SILVA et al., 2007; SILVEIRA, 2002 apud MMA, 
2009), ao passo que a espécie Tubastraea coccínea ocorreu nas áreas adjacentes à baía 
(SILVA et al., 2007). A densidade máxima de Megabalanus coccopoma foi de 4420 ind.m-2, esta 
espécie é encontrada em substratos consolidados naturais e artificiais, e é oportunista 
(SILVEIRA, 2002 apud MMA, 2009 ).  

Collyer (2007) destaca que o siri Charybdis hellerii é uma espécie exótica e é encontrada na 
baía de Sepetiba. Este siri é responsável pela queda das populações de outros siris nativos que 
são importantes recursos pesqueiros para a região. 

De acordo com o “Informe Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras” desenvolvido pelo 
MMA (MMA, 2009), a espécie de briozoário Schizoporella errata também é considerada exótica 
na baía de Sepetiba (SILVA et al., 2007; MMA, 2009).  

Silva et al. (2007), apesar de não citarem quais espécies, comentam que na baía de Sepetiba 
há a presença de espécies criptogênicas. São assim consideradas devido à falta de estudos 
sobre suas distribuições, portanto não são classificadas em nativas ou exóticas. 

3.1.3.11. Considerações fauna planctônica e bentôni ca 
 
Os trabalhos utilizados como referência para descrever a fauna zooplanctônica da baía de 
Sepetiba apontam que as quatro ordens mais importantes são Copepoda, Cladocera, 
Chaetognata e Apendicularia. Além disso, há um gradiente de diversidade que aponta de dentro 
para fora da baía. Entretanto, poucos são os estudos realizados sobre o zooplâncton na área 
de interesse, especificamente na região da RBG. Esses estudos são de extrema importância, 
uma vez que são o elo entre os produtores primários e os demais níveis da cadeia alimentar. 
Além disso, fazem parte desse grupo diversos ovos e larvas de organismos com alto potencial 
econômico. 

Assim como o fitoplâncton e o fitobentos, o zooplâncton também retratam as condições do 
ambiente. Dessa forma, podem ser utilizados como bioindicadores. Mudanças na sua 
composição e diversidade podem estar relacionadas com fatores de estresse, tais como a 
presença de substâncias tóxicas. 

De acordo com os dados levantados, é possível concluir que no interior da baía ocorrem 
espécies bentônicas, porém de forma mais qualitativa, uma vez que o ambiente requer 
adaptações e tolerâncias específicas para o efetivo desenvolvimento. A entrada da baía é o 
ambiente favorável para o desenvolvimento desses organismos, uma vez que as condições 
ambientais permitem o desenvolvimento de uma comunidade diversificada. 
 
Por apresentar uma grande quantidade de organismos filtradores, suspensívoros e 
depositívoros, os organismos zoobentônicos constituem um elo importante com a produção 
primária planctônica. Dessa forma, a abundância, composição e riqueza dessas espécies 
refletem diretamente nos processos que ocorrem na coluna d’água, como flutuações da 
produtividade primária, tanto em consequência de processos naturais (por exemplo, 
ressurgência) como artificiais (poluição). Com isso, os organismos zoobentônicos são 
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excelentes indicadores de qualidade ambiental e ótimas ferramentas de monitoramento da 
qualidade da água. 
 
Diante dessa constatação, conclui-se que o monitoramento da fauna bentônica, sobretudo 
daqueles utilizados na alimentação da população local e/ou de turistas, tais como os mexilhões 
é de extrema importância. Além disso, é importante realizar um plano de manejo para os 
principais organismos bentônicos que são extraídos do seu ambiente natural para a 
comercialização e/ou sustento próprio, para garantir a sustentabilidade dos recursos. 

Foi constatada a presença de espécies introduzidas na baía de Sepetiba, portanto é de suma 
importância estudos que analisem a possibilidade de se tornarem invasoras, ou seja, capazes 
de ameaçar o ecossistema e espécies. Além disso, desenvolver mecanismos de controle, 
monitoramento, mitigação, prevenção e até mesmo erradicação dessas espécies. 
 
3.2. CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM – 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). 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. 
 
Os manguezais já foram considerados e classificados oficialmente no Brasil como terras 
improdutivas, aptos apenas para abrigar mosquitos e pântanos mal-cheirosos (AMADOR, 
1992). No entanto, essa visão das florestas alagadas pelas marés está mudando, influenciada 
por recentes estudos científicos e pelas campanhas de conscientização pública. Atualmente, os 
manguezais são considerados as "raízes do mar" e "floresta tropical anfíbia", podendo ser o 
principal "berçário litorâneo", já que boa parte das espécies marinhas utiliza esse ecossistema 
para realizar a sua reprodução (AMADOR, 1992).  
 
Aos manguezais são conferidos vários atributos de grande valor ambiental, econômico e social, 
dentre os quais se destacam: fonte de matéria orgânica para as águas costeiras adjacentes, 
constituindo a base da cadeia trófica de espécies de importância econômica e/ou ecológica; 
área de abrigo, reprodução, desenvolvimento e alimentação de inúmeras espécies; pontos de 
alimentação e repouso para diversas espécies de aves migratórias; manutenção da diversidade 
biológica da região costeira; proteção da linha de costa, evitando a sua erosão; controlador da 
vazão e prevenção de inundações e proteção contra tempestades; absorção e imobilização de 
produtos químicos (como metais pesados), e filtro de poluentes; além de ser uma importante 
fonte de alimento e proteína para comunidades que vivem próximas aos manguezais e, por fim,  
fonte de recreação e lazer, em função do seu valor cênico, estético e cultural (SCHAEFFER-
NOVELLI, 1991; KHATIRESAN e BINGHAM, 2001; SOARES et al., 2011). 
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As florestas de mangue são mundialmente distribuídas, ocorrendo em 112 países (Figura 3 - 
50) e territórios do mundo (KHATIRESAN e BINGHAM, 2001), e estima-se que a área mundial 
total coberta por manguezais seja de aproximadamente 18 milhões de hectares (SPALDING, 
1997; KHATIRESAN e BINGHAM, 2001), distribuídos entre as latitudes 32° N e 33° S 
(SPALDING, 1997; YANG et al., 1997, VON PRALH et al., 1990). Apesar do número de estudos 
feitos em manguezais, a sua biodiversidade ainda é subestimada, especialmente quando são 
comparados os dois hemisférios terrestres, mas sugere-se que a maior riqueza de espécies 
ocorra no Hemisfério Sul, como um efeito das correntes oceânicas, que evitariam o movimento 
e a migração de boa parte das espécies, fazendo com que esta seja bastante distinta da do 
Hemisfério Norte (VON PRALH et al., 1990). 
 

 
Figura 3 - 50. Distribuição geográfica dos manguezais no globo terrestre 
Fonte: http//es.wikipedia.org/wiki/imagem:world_map_mangrove_distribution.png 
 
Da área total de manguezais encontrados no globo, 35,27% (5.831.000 ha) são encontrados na 
América Latina e no Caribe (VON PRALH et al., 1990). Nesta região, apenas os países mais 
meridionais, como Chile, Argentina e Uruguai, não apresentam esse tipo de formação (VON 
PRALH et al., 1990). De acordo com estes dados, as maiores extensões de bosques localizam-
se no México (660.000 ha) e no Brasil (2.500.000 ha) (VON PRALH et al., 1990), que possui 
uma das maiores extensões de manguezais do mundo, que ocorriam, originalmente, desde 
Cabo Orange, no Amapá, até o município de Laguna, em Santa Catarina (YOKOYA, 1991), 
cobrindo uma área que varia entre 10.000 km² e 25.000 km² (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 
2000) (Tabela 3 - 17 ). 
 
Tabela 3 - 17.  Distribuição de extensão e de área de manguezais nos estados brasileiros.  

ESTADO EXTENSÃO 
LITORAL (km) 

ÁREA (ha) 
HERZ (1991) 

ÁREA (ha) 
KIERFVE e LACERDA 

(1993) 
Amapá 598 162.270 182.300 
Pará 582 181.972 389.400 
Maranhão 640 49.2310 500.000 
Piauí 66 6.233 43.770 
Ceará 573 11.011 22.940 
Rio Grande do Norte 399 14.181 6.990 
Paraíba 127 7.397 10.080 
Pernambuco 228 6.555 7.810 
Alagoas 229 5.685 3.565 
Sergipe 163 16.772 26.200 
Bahia 932 44.537 110.000 
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Espírito Santo 392 8.951 19.500 
Rio de Janeiro 636 8.994 16.000 
São Paulo 622 13.994 23.100 
Paraná 98 20.825 51.000 
Santa Catarina 531 8.313 3.000 
TOTAL 6.806 1.010.000 1.376.255 
Fonte: Schaeffer-Novelli et al., 2000. 
 
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, 1985). Essa variabilidade deve ser 
levada em conta especialmente nos projetos de manejo, uma vez que cada manguezal exige 
estratégias peculiares para sua manutenção (SCHAEFFER-NOVELLI, 1989; CARMO et al., 
1998b) em função dos diversos tensores ambientais e, em especial, quanto ao crescimento 
desordenado das áreas costeiras brasileiras (GRASSO, 1995). Por exemplo, a principal fonte 
de degradação sobre os manguezais das regiões norte e nordeste é a derrubada de árvores 
para a retirada de lenha (para construção e extração de tanino), a pesca predatória, as 
atividades salineiras e a instalação de viveiros e tanques de aquicultura (SCHAEFFER-
NOVELLI, 2000), enquanto no litoral sul-sudeste os tensores estão especialmente relacionados 
à implantação de aterros, lixões, empreendimentos imobiliários e industriais, que são instalados 
nos manguezais por estes serem considerados terras de baixo custo (SCHAEFFER-NOVELLI, 
2000). 
 
Assim como os demais sistemas naturais do globo terrestre e, especificamente do Brasil, os 
manguezais vêm sofrendo com uma série de impactos antrópicos, com alarmantes níveis de 
perda de vegetação (SANTHAKUMARAN e SAWANT, 1994). A taxa de redução e perda de 
habitat nos manguezais varia mundialmente, com níveis anuais que vão de 10 a 50% de perda 
em uma média de 10 anos (CHOONG et al., 1990; AKSORNKOAE, 1993; STRONG e 
BANCROFT, 1994; RAINE, 1994; BANCROFT et al., 1995; RAMIREZ-GARCIA et al., 1998). 
Sugere-se que a perda global possa ser de 1 milhão de hectares/ano (MOHAMED, 1996), 
indicando que esses ecossistemas sofrem uma enorme pressão de fragmentação e perda de 
habitat, com consequente perda de biodiversidade (SANTHAKUMARAN e SAWANT, 1994). 
 
Uma série de dispositivos legais reconhece a necessidade de proteção dos ecossistemas 
costeiros, em especial, dos manguezais, devido a sua fragilidade e a sua importância 
econômica e ambiental (ASMUS, 1996). No entanto, eles vêm sofrendo intensamente com as 
ações antrópicas e, por isso, devem receber atenção e ações diretas voltadas para a sua 
preservação e conservação. 
 
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 a 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).  
 
Esses ecossistemas são de grande importância no ciclo de vida de peixes em sistemas 
costeiros semifechados por servirem de áreas de desova, berçários, proteção contra 
predadores e áreas de alimentação (NEVES et al., 2006).  
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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 têm uma importância global, que extrapola as fronteiras regionais.  
 
Os manguezais também fornecem uma rica fonte proteica para as populações litorâneas 
(RODRIGUES, 2011), muitas das quais vivem da pesca e da coleta de recursos pesqueiros 
fornecidos por esses ambientes. Dessa maneira, o conhecimento da composição da fauna dos 
manguezais, especialmente das espécies de importância econômica, é de extrema importância 
para proteger as populações dessas espécies e assegurar que elas continuem fornecendo 
esses recursos em longo prazo. 
 

3.2.1. Vegetação e flora 
 
A classificação da vegetação da RBG foi feita a partir da classificação sugerida por Veloso et al. 
(1991). Foi elaborado um mapa das fitofisionomias da reserva e o mesmo foi validado com base 
nas visitas de campo, utilizando as trilhas de visitação em pontos estratégicos da unidade. 
Dessa forma, foram checadas in loco as categorias obtidas pela interpretação da imagem de 
satélite. No entanto, devido ao curto espaço de tempo disponível para a realização da 
checagem e da dificuldade de acesso a determinadas áreas da RBG, os locais visitados foram 
pontuais e previamente determinados através de seleção de áreas representativas da 
vegetação da unidade. De maneira complementar, foram utilizadas informações obtidas em 
levantamentos bibliográficos. 
 
Para o levantamento da flora da RBG foram levantados dados disponíveis sobre a RBG e sua 
área de entorno (considerando as unidades de conservação localizadas em um buffer de 3 km). 
Esse levantamento teve como objetivo gerar dados secundários sobre a composição florística e 
a vegetação da unidade estudada, identificando possíveis lacunas no conhecimento da região 
de estudo. O levantamento concentrou-se nos trabalhos técnicos e científicos que envolvam o 
tema flora e/ou vegetação e que tenham sido realizados dentro da RBG, das unidades de 
conservação limítrofes ou próximas e nas áreas dentro do município do Rio de Janeiro inseridas 
no buffer de 3 km. 
 
O levantamento de dados secundários foi efetuado junto às bibliotecas e aos bancos de 
monografias, dissertações e teses on-line das universidades localizadas no município do Rio de 
Janeiro, além dos dados disponibilizados pelo INEA. Os dados primários foram obtidos a partir 
de duas fontes principais: herbários do Estado do Rio de Janeiro e SpeciesLink. Para ambos os 
levantamentos foram consideradas as espécies depositadas nestas coleções que tenham sido 
coletadas na RBG e na região do buffer de 3 km. Sempre que possível, foi extraída a 
localização geográfica do material coletado. 
 
Para a montagem da listagem da flora da RBG e entorno, foram consideradas apenas aquelas 
espécies cuja identificação esteja completa (em nível específico) ou genérico, não sendo 
consideradas aquelas que estejam identificadas apenas em nível de família. Variedades de uma 
mesma espécie foram consideradas como citações distintas na listagem final. A nomenclatura 
das espécies foi revisada e atualizada com auxílio do site Tropicos do Missouri Botanical 
Garden (www.tropicos.org) e do International Plant Names Index (www.ipni.org), seguindo-se 
APGIII (APGIII, 2009). 
 
Posteriormente, foram efetuadas coletas de campo durante as visitas para validação das 
fitofisionomias e estado de conservação da vegetação da RBG. Foram selecionadas trilhas de 
fácil acesso, de forma a visitar as principais formações vegetais descritas para a unidade. 
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Durante as visitas de campo também foram registradas a ocorrência de espécies exóticas e 
invasoras à RBG e os principais vetores de pressão sobre a flora e vegetação.  
 
O material coletado foi depositado na coleção do Herbário do Departamento de Botânica da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e duplicatas serão enviadas para o Herbário do 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
 
Com base na lista obtida a partir de dados primários e secundários foi montada a lista da flora 
da RBG e as espécies foram categorizadas segundo o estado de conservação indicados pela 
Lista Oficial da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2008). Casos de endemismo 
importantes também foram indicados na lista da flora da RBG. 
 
3.2.1.1. Caracterização da vegetação da RBG 
 
Os manguezais da RBG são compostos por duas feições: a floresta 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, foi possível produzir o 
mapa de vegetação da unidade (Anexo 3 - 6), cuja caracterização dos tipos vegetacionais 
encontra-se presente na Tabela 3 - 18 : 

 
Tabela 3 - 18. Área total e percentual de cobertura das classes de uso do solo e fitofisionomias 
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 

Campos e pastagens 17,86 0,53 

Cultivos 6,88 0,20 

Praia 0,02 <0,001 

Áreas úmidas  328,38 9,77 

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 (Figura 3 - 51 A): formações arbustivos-arbóreas com altura do dossel variando 
entre 10 e 20 m, geralmente dominadas por duas ou três espécies arbóreas, que na unidade 
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 ocupam 1.601,34 ha 
da RBG, o equivalente a 47,66% da área da unidade. 
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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). 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). Segundo Estrada (2009), a 
baixa representatividade de L. racemosa nas florestas de mangue da RBG pode ser um 
indicador do bom estado de conservação dessas florestas, uma vez que esta espécie tem sido 
considerada como típica de florestas em regeneração. O autor afirma ainda que a elevação do 
nível médio relativo do mar é, possivelmente, o distúrbio determinante para que as florestas de 
franja estejam em um estágio sucessional mais avançado que as florestas de bacia e transição. 
 
 
- Apicuns (Figura 3 - 51  B): 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. No caso da RBG, os apicuns ocupam 704,10 ha (20,95% da área).  
 
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.  

 

  
Figura 3 - 51. A . Floresta de mangue localizada na Reserva Biológica de Guaratiba. B. Área de apicum 
localizada na RBG  
Fonte: André Nunes. 
 
- Floresta em diferentes estágios 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. Na 
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RBG essa formação ocupa um total de 86,95 ha, o equivalente a 2,59% da área. Esta classe é 
dividida em duas categorias: estágio médio de regeneração e estágio inicial de regeneração. 
 
- 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. Esta classe corresponde a 0,53% da área da reserva, o que equivale a 17,86 ha. 
 
- Cultivos: em algumas áreas são observadas pequenas áreas de cultivo de diferentes 
espécies, em especial de banana e espécies exóticas ornamentais. Essas áreas equivalem a 
uma parte pequena da unidade (6,88 ha), correspondente a 0,20% da área. 
 
- 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 onde 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, em que espécies típicas de ambientes aquáticos podem ser encontradas. Em 
alguns casos, essas áreas úmidas também são originadas pela ação antrópica, em especial 
onde os cursos d’água sofreram represamento pela construção de estradas ou de edificações. 
As áreas úmidas encontradas na RBG totalizam 328,38 ha, o equivalente a 9,77% da área total 
da unidade. 
 
Nas áreas de entorno da RBG também são registrados outros ambientes importantes para a 
dinâmica da vegetação e flora da unidade, tais como outras áreas de manguezal e estuário, 
restingas e floresta ombrófila de terras baixas, submontana e montana, presentes no Maciço da 
Pedra Branca. Há ainda outras áreas de manguezal que foram alteradas como decorrência da 
ocupação da planície costeira. 
 
Essa situação é tipicamente encontrada em outros manguezais do Estado do Rio de Janeiro, 
que vem sendo alterados e substituídos para diferentes fins. Segundo análises recentemente 
publicadas por Almeida et al. (2011), a cobertura vegetal da RBG apresenta-se bastante 
dinâmica, modificando-se de forma consistente e constante. O estudo publicado por Almeida et 
al. (2011) sugere que o crescimento dos manguezais, na RBG, se deve à proteção da área pela 
presença de uma unidade de conservação, e pelo seu avanço em direção às planícies 
hipersalinas (Tabela 3 - 19 ). Além disso, o mesmo estudo sugere que a redução das áreas de 
apicuns se deve a dois fatores distintos: ao crescimento das florestas de mangue e à ocupação 
humana nas áreas mais externas à RBG. 
 
Tabela 3 - 19.  Área total das classes mapeadas no monitoramento (em hectares).  

CLASSES ANO 
1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 

Apicum 812 810 723 775 799 735 733 691 
Mangue  993 1056 1136 1099 1142 1187 1203 1279 
Outros 2040 1966 1959 1963 1873 1895 1898 1821 
Água 18 21 22 20 24 32 34 47 
Fonte: modificado de Almeida et al. (2011). 
 
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 
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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. 
 
3.2.1.2. Flora da RBG e entorno  
 
Foram registradas 135 espécies de Angiospermas, pertencentes a 46 famílias botânicas (Anexo 
3 - 7), com ocorrência tanto no interior da RBG quanto no entorno da unidade. Deste total de 
espécies, 51 ocorrem na RBG, sendo que três foram registradas apenas no interior da unidade 
(2,2% do total – são elas Avicennia schaueriana e Chamaeranthemum venosum, Acanthaceae, 
e o mangue-vermelho Rhizophora mangle), e 48 foram registradas tanto dentro, quanto no 
entorno da RBG (35,6%). Outras 84 espécies ocorrem apenas nas áreas de entorno (62,2%). 
 
Dentre as famílias registradas, a mais representativa foi Fabaceae (S = 22 espécies; 16,3% do 
total de espécies), seguida por Boraginaceae (S = 14; 10,4%), Malpighiacea e Malvaceae 
(ambas as famílias: S = 7; 5,2%) (Tabela 3 - 20 ). Considerando apenas as espécies que 
ocorrem no interior da reserva, a família botânica mais representativa foi Bromeliaceae 
(S = 12,23%), seguida de Euphorbiaceae (S = 6, 11,7%). 
 
Tabela 3 - 20.  Lista das famílias botânicas de angiospermas registradas na RBG e seu entorno, com a 
riqueza (S) e participação na diversidade biológica de cada família (F). 

FAMÍLIA  S F FAMÍLIA  S F 

FABACEAE  22 16.3 SAPOTACEAE  2 1.5 

BROMLIACEAE  14 10.4 VERBENACEAE  2 1.5 

MALPIGHIACEAE  7 5.2 ARACEAE  1 0.7 

MALVACEAE  7 5.2 COMMELINACEAE  1 0.7 

EUPHORBIACEAE  6 4.4 CYPERACEAE 1 0.7 

MYRTACEAE 5 3.7 ERYTHROXYLACEAE  1 0.7 

RUBIACEAE  5 3.7 LYTHRACEAE  1 0.7 

ASTERACEAE  4 3.0 MARCGRAVIACEAE  1 0.7 

BIGNONIACEAE  4 3.0 MORACEAE 1 0.7 

PIPERACEAE 4 3.0 OLACACEAE  1 0.7 

SAPINDACEAE  4 3.0 ONAGRACEAE  1 0.7 

ACANTHACEAE  3 2.2 PASSIFLORACEAE  1 0.7 

AMARANTHACEAE  3 2.2 PHYLLANTHACEAE  1 0.7 

CONVOLVULACEAE  3 2.2 POACEAE 1 0.7 

ORCHIDACEAE 3 2.2 PORTULACACEAE  1 0.7 

PHYTOLACCACEAE  3 2.2 RHAMNACEAE  1 0.7 

APOCYNACEAE  2 1.5 RHIZOPHORACEAE 1 0.7 
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COMBRETACEAE  2 1.5 RUTACEAE 1 0.7 

LAMIACEAE  2 1.5 SALICACEAE  1 0.7 

MELASTOMATACEAE  2 1.5 SOLANACEAE  1 0.7 

MELIACEAE  2 1.5 TRIGONIACEAE 1 0.7 

NYCTAGINACEAE  2 1.5 VIOLACEAE  1 0.7 

POLYGONACEAE  2 1.5 TOTAL GERAL 135 100 

 
Do total de espécies registradas especificamente para a RBG, 15 (29,4%) apresentam algum 
grau de endemismo, dentre as quais 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). 
Outras sete são endêmicas para o Brasil, dentre elas Jacaranda jasminoides (bignonoaceae) e 
as bromelias Neoregelia cruenta, Tillandsia mallemontii e T. stricta. 
 
Já em termos de grau de ameaça, segundo a Lista Oficial de Espécies Ameaçadas da Flora 
Brasileira (MMA, 2008), apenas uma espécie que ocorre no interior da UC é considerada 
ameaçada de 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 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 (Tabela 3 - 21 ). 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 (Figura 3 - 52 ), que pode ser 
considerada como exótica invasora3. Essa espécie tem apresentado comportamento invasor em 
diferentes regiões de Mata Atlântica, tanto dentro quanto fora de unidades de conservação, 
provavelmente elevando as extinções locais através de mudanças nos processos de interação 
entre espécies nativas. 
 
Tabela 3 - 21.  Lista de espécies botânicas exóticas registradas  

FAMÍLIA  ESPÉCIE NOME VULGAR 

ARACEAE  Caladium zamiifolium Lodd. Tinhorão 

CAPPARACEAE  Capparis flexuosa (L.) L. Feijão-bravo 

ASPARAGACEAE  Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. Dracaena 

FABACEAE  Bauhinia variegata L. Pata-de-vaca 

 Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth. ex Walp. Gliricídia 

MYRTACEAE Pimenta dioica (L.) Merr. Pimenta-da-jamaica 

 
 

                                                        
 
3
 Espécies exóticas invasoras são aquelas que ao serem introduzidas em um ecossistema tem a capacidade de 

modificar a estrutura e o funcionamento do mesmo, podendo levar, por exemplo, a mudanças na composição de 
espécies, na ciclagem de nutrientes e no fluxo de energia, além de causarem prejuízos econômicos (ZILLER et al., 
2007). 
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.  
Figura 3 - 52. Dracena fragrans (L.) Ker Gawl, espécie exótica com comportamento invasor, registrada 
para a RBG  
Fonte: André Nunes. 
 
3.2.1.3. Vetores de pressão sobre flora e 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, 
favorecem 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). Portanto, controlar a ocupação no entorno 
da UC é fundamental para não expô-la a uma situação de grande vulnerabilidade nas próximas 
décadas. 
 
As 17 moradias que existem no território da RBG e as inúmeras outras presentes no seu 
entorno, também causam um impacto considerável à vegetação da unidade em função do 
lançamento de efluentes sem tratamento adequado e pelo lançamento de resíduos sólidos, que 
frequentemente podem ser observados no manguezal. 
 
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. A 
presença dessas espécies também é causada por ações humanas intencionais ou não, 
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relacionadas especialmente à presença de moradores dentro da RBG e promovem um impacto 
de grau elevado na unidade, uma vez que elas podem se espalhar pela reserva, o que dificulta 
as ações de controle. 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. Dessa forma, sugere-se que seja implementado um programa 
de levantamento das populações dessas espécies que subsidie programas de manejo, controle 
e erradicação de espécies invasoras, como parte da implementação deste plano de manejo.
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3.2.2.  Fauna  
 
A caracterização da fauna da RBG foi realizada, principalmente, com base em dados 
secundários, sendo complementada com dados primários obtidos durante 
levantamento expedito de campo realizado no mês de julho. Para o levantamento de 
dados secundários foram realizadas buscas nas seguintes bases de dados: Portal 
Periódicos - www.periodicos.capes.gov.br; SciELO - www.scielo.br; Banco de teses 
Capes - www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses; e Isi Web of Science - 
www.isiwebofknowledgement.com. Também foram utilizados materiais (relatórios 
técnicos, teses e artigos científicos) disponibilizados pelo INEA.  
 
Com o objetivo de complementar e checar os dados secundários levantados foram 
feitas incursões a campo na área da RBG, as quais tiveram como foco a análise de 
pressões e ameaças sobre a unidade e o registro de informações sobre a fauna com 
base em entrevistas e observações em campo. No levantamento de campo foi dada 
ênfase ao grupo das aves, por este ser um grupo de fácil visualização, com uma 
resposta rápida para um levantamento de curto prazo e por possuir muitas espécies 
indicadoras de qualidade ambiental, podendo sinalizar áreas com melhor ou pior 
estado de conservação na UC. Durante as incursões, também foram feitos registros de 
outras espécies de vertebrados através de observação direta do indivíduo, registro de 
rastros, pegadas ou fezes e entrevistas com funcionários da RBG. 
 
Para isso, foram utilizados transectos de varredura. As transecções foram realizadas 
durante seis horas diárias (quatro horas de manhã e duas horas de tarde), ao longo 
dos três dias de amostragem. Durante esses períodos, dois pesquisadores 
percorreram a pé, em velocidade constante, o local de transecção com binóculos, 
câmera fotográfica e gravador, registrando todas as aves observadas e/ou ouvidas 
durante o percurso. Os indivíduos que não foram imediatamente identificados foram 
fotografados e/ou seu canto gravado para posterior identificação com auxílio de guias 
de campo especializados. Foram utilizadas não somente as trilhas de acesso, mas 
também a vegetação presente nos arredores da área e as vias de maior 
movimentação no local. Para o transecto da tarde, os rios e canais da reserva foram 
percorridos de barco, para registro das espécies aquáticas. 
 
A seguir é apresentado o status atual da fauna da RBG com base em resultados de 
pesquisas realizadas no interior da UC e seu entorno imediato e em informações 
obtidas durante a checagem de campo realizada para este plano de manejo. 
 
3.2.2.1. Invertebrados  
 
A riqueza de invertebrados conhecida para a região da Reserva Biológica de 
Guaratiba é de 32 espécies, pertencentes a 26 famílias e 14 ordens, conforme pode 
ser observado no Anexo 3 - 8. Considerando que não existem muitos estudos sobre a 
composição da fauna de invertebrados para a área da Reserva (SILVA e OSHIRO, 
2002; NICOLAU e OSHIRO, 2002; SABAS e LUQUE, 2003; MARTINO e CRUZ, 2004; 
WIGGES e VEITENHEIMEIR-MENDES, 2005; NUDI et al., 2007; UEHARA-PRADO e 
FONSECA, 2007), é provável que esse número aumente à medida que novos estudos 
sejam realizados. 
 
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 
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sua população é a destruição de seu habitat e sua suscetibilidade à competição com 
outras espécies de papilionídeos (GIMENEZ-DIXON, 1996). 
 
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-
explotadas 4  ou ameaçadas de sobre-explotação 5 , 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). 
 
3.2.2.2. 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, conforme pode ser 
observado no Anexo 3 - 9. 

 
Ictiofauna 
 
As 121 espécies de peixes registradas para a RBG foram levantadas a partir de dados 
para a baía de Sepetiba (ARAÚJO et al., 1998) e para a planície costeira de Guaratiba 
(CHAVES et al., 2010). Elas pertencem a 48 famílias, 18 ordens e duas classes 
(Anexo 3 – 9).  
 
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. Dado que esses ecossistemas representam uma pequena área 
em comparação à área total dos oceanos, a explicação para a sua utilização 
preferencial parece residir na maior quantidade de alimento disponível (BAKUN, 1996). 
Dessa maneira, a proteção desses ambientes é crucial para a manutenção de 
inúmeras espécies de peixes e outros organismos marinhos, muitos deles de 
importância econômica. 
 
As espécies pescada-olhuda (Cynoscion guatucupa), pescadinha-real (Macrodon 
ancylodon), peixe-rei (Atherinella brasiliensis), manjubinha (Anchoa januaria), 
sardinha-boca-torta (Cetengraulis edentulus), sardinha-cascuda (Harengula clupeola), 

                                                        
 
4 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. 
5 Aquelas cujo nível de explotação encontra-se próximo ao de sobre-explotação. 
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bagre (Sciadeichthys luniscutis), palombeta (Chloroscombrus chrysurus), carapicu, 
(Gerres gula) e linguado (Trinectes paulistanus), possuem registro de ocorrência na 
área da reserva, onde se alimentam, reproduzem e habitam. 
 
O número de espécies encontrado parece representar bem a diversidade local, uma 
vez que existem estudos de longo prazo sobre hábitos alimentares (NIANG et al., 
2010;), reprodução (SANTOS et al., 2007; ARAÚJO et al., 2008a;), parasitismo 
(SABAS e LUQUE, 2003), distribuição espacial e habitat (SILVA et al., 2003; NEVES 
et al., 2006; ARAÚJO et al., 2008b) estudos de comunidade (AZEVEDO et al., 2007) e 
outros (CHAVES et al., 2010), com amostragens mensais e em vários pontos da baía 
de Sepetiba e da planície costeira, possibilitando estudar a sazonalidade das 
populações de peixes da região. 
 
No caso das espécies registradas na baía de Sepetiba, 30 foram mais abundantes do 
que as demais, contribuindo com mais de 1% da abundância total da região cada uma 
(AZEVEDO et al., 2007), sendo que 06 delas ocorreram exclusivamente na zona 
interna da baía de Sepetiba, que é a zona de ligação com os rios e canais da região 
(AZEVEDO et al., 2007).  
 
Das 21 espécies de peixes registradas por Chaves et al. (2010), 06 são dulcícolas 
primárias (distribuem-se pelos corpos fluviais e paludiais), 08 são dulcícolas 
secundárias (ou seja, ocorrem em ambientes de água doce e em sistemas 
mesoalinos) e 07 são exclusivamente estuarinas. Isso reforça a importância dos rios e 
dos ambientes palustres e brejos associados ao manguezal, permitindo que as 
espécies euritópicas possam ocupar diversos sistemas ambientais e aumentar a sua 
distribuição espacial (CHAVES et al., 2010). 
 
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 
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. 
 
 
Herpetofauna 
 
Foram mapeadas quatro espécies de répteis na reserva, pertencentes a quatro 
famílias e três ordens (Anexo 3 - 9): o jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris), a 
lagartixa-de-parede (Hemidactylus mabouia), 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) 
(Figura 3 - 53 ) consta na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção na 
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categoria de “em perigo” (IBAMA, 2004), e é considerado “em perigo” também na lista 
municipal (SMAC, 2000). Essa espécie já foi bastante comum em toda a baixada 
litorânea do Estado do Rio de Janeiro. Apesar de ser uma espécie com grande 
capacidade de adaptação, sendo facilmente encontrada em áreas bastante 
antropizadas, há indícios de que suas populações venham declinando 
consideravelmente e que, nos dias atuais, as poucas populações remanescentes 
estejam sob forte pressão antrópica (BERGALLO et al., 2000). 

 
 

 
Figura 3 - 53.  Indivíduos de jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) registrados na área da 
reserva  
Foto: Felipe Queiroz 
 
Avifauna 
 
Aparentemente não existem estudos específicos sobre a avifauna da RBG. O 
pesquisador Pedro Ernesto Ventura trabalhou durante quatro anos realizando um 
levantamento da avifauna da baía de Sepetiba na década de 1980 e, em 2004, Alves e 
colaboradores (ALVES et. al., 2004) publicaram um capítulo sobre as aves marinhas e 
aquáticas das ilhas de todo o litoral do Rio de Janeiro. Esses dados serviram de linha 
de base para reunir informações sobre a avifauna da RBG. Adicionalmente foram 
feitas incursões a campo e entrevistas com moradores e funcionários da reserva. 
 
As 168 espécies de aves registradas pertencem a 19 ordens e 50 famílias (Anexo 3 – 
9). 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. 
 
Durante a campanha para levantamento de dados primários não foi possível efetuar o 
levantamento de espécies noturnas, uma vez que a maior parte da área da RBG só 
pode ser percorrida de barco, o que depende da altura da maré para a navegação. No 
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entanto, foi possível detectar a presença do bacurau (Hydropsalis albicollis) (Figura 3 - 
54 A), espécie crepuscular bastante comum no país e de fácil visualização.  
 
Dentre as espécies registradas, algumas merecem destaque, como é o caso da garça-
azul (Egretta caerulea) (Figura 3 - 54  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, de 
hábito solitário, foi encontrado sozinho, porém também em diversos pontos da 
unidade. Há que se destacar ainda a presença do tiê-sangue (Ramphocellus bresillius) 
(Figura 3 - 54  A), espécie endêmica da Mata Atlântica, também considerada uma 
espécie de xerimbabo6.  
 
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). 
 
 

 
Figura 3 - 54. 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 mapeadas nove constam da lista municipal de espécies 
ameaçadas de extinção (Tabela 3 - 22).  

                                                        
 
6
 Espécies de xerimbabo são espécies utilizadas como animais de estimação. 



 85

Migrações 
 
O termo migração é utilizado para definir os deslocamentos direcionais de um grande 
número de indivíduos de uma mesma espécie de uma região para outra (BEGON et 
al., 1990). No sentido mais estrito, migração é o deslocamento anual de uma dada 
população animal, que se desloca da sua área de reprodução para áreas de 
alimentação e descanso em uma determinada época do ano, retornando à sua área de 
reprodução original (ALERSTAM e HEDENSTROM, 1998).  
 
Os migrantes são categorizados de acordo com sua área de reprodução (HAYES, 
1995), sendo classificados em migrantes neárticos e migrantes austrais. Migrantes 
neárticos são espécies que se reproduzem na América do Norte e regularmente 
migram para o Hemisfério Sul durante a estação não reprodutiva. Já os migrantes 
austrais, reproduzem-se no sul do continente e migram para o norte do continente 
durante a estação não reprodutiva (ALVES, 2007). 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. 
 
Os padrões migratórios de várias espécies são difíceis de verificar, pois populações 
migratórias frequentemente chegam a áreas já ocupadas por populações residentes 
da mesma espécie (OLMOS et al., 2005). É o que ocorre, por exemplo com o pombão 
(Patagioenas picazuro), única espécie migratória registrada durante a campanha para 
coleta de dados primários na RBG. Após a reprodução, indivíduos dessa espécie 
migram em bando para o centro-sul do continente, em especial para o Paraguai, 
região para a qual foi registrada migração regular desta espécie (SICK, 1997).  
 
Além dessa espécie, outras 15 registradas para a RBG 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 prováveis declínios das populações. 
 
Mastofauna 
 
As 10 espécies de mamíferos registradas na RBG pertencem a três ordens e cinco 
famílias (Anexo 3 – 9). Dessas, duas espécies foram registradas durante levantamento 
primário: a capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) e o mão-pelada (Procyon 
cancrivorous) (Figura 3 - 55 ). Os registros de lontra (Lutra longicaudis), e irara (Eira 
barbara) foram obtidos com base em entrevistas com o gestor da UC. Cabe destaque 
ao fato de que a lontra figura na lista de espécies ameaçadas do município do Rio de 
Janeiro (SMAC, 2000). 
 
Um registro interessante foi um estudo realizado por Tardin et al. (2007) que mapeou 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). 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 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.  
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Merece destaque a ocorrência de boto-cinza (Sotalia guianensis), um dos menores 
cetáceos existentes. Seu tamanho máximo não ultrapassa os dois metros e meio de 
comprimento. A fêmea tem somente um filhote a cada três anos, que desmama, em 
média, com um ano de idade e se torna autossuficiente apenas a partir dos dois anos. 
Os golfinhos dessa espécie podem viver em grupos que variam de poucos indivíduos 
a grupos que podem chegar a mais de 50 animais. Entretanto, para a baía de Sepetiba 
e Paraty, já foi possível observar grandes grupos chamados “agregações” que 
passavam de 250 animais (FLACH et al., 2008). Os botos se alimentam de peixes e 
provavelmente se agregam para se alimentar de grandes cardumes.  
 
Apesar de, até o momento, os estudos sobre mamíferos terrestres e voadores em 
manguezais serem muitos escassos, Andrade et al. (2008) registraram 18 espécies de 
morcegos em uma área de manguezal em Bragança, no Pará. Adicionalmente, no 
trabalho de Andrade e Fernandes (2005), foram citados importantes registros de 
mamíferos terrestres pertencentes à família Didelphidae, como o gambá (Didelphis 
albiventris) e cuícas das espécies Philander opossum e Micoureus demerarae, além 
do mão-pelada (Procyon cancrivorus). A presença desse carnívoro nos bosques de 
mangue é bastante conhecida pela predação das populações dos caranguejos da 
espécie Ucides cordatus e do gênero Uca. Portanto, são necessários mais estudos na 
reserva para uma maior compreensão da fauna de mamíferos desta UC, bem como 
dos manguezais como um todo. 
 
 

  
 Figura 3 - 55. A. Pegada de mão-pelada (Procynon carnivorous). B. Pegada de capivara 
(Hydrochaeris hydrochaeris)  
Fotos: Rafaela Antonini. 
 
Espécies que despertam preocupações conservacionist as pelo seu status de 
ameaça ou pela característica de ser exótica/invaso ra 
 
As espécies que ocorrem na RBG e que devem ser alvo de atenção estão destacadas 
na Tabela 3 - 22 . 
 
Tabela 3 - 22.  Espécies que despertam preocupações conservacionistas pelo seu status de 
ameaça ou pela característica de ser exótica/invasora. 

ESPÉCIE OBSERVAÇÃ O 
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 

Assim como o caranguejo-uçá, o guaiamum também é bastante 
coletado e comercializado por pescadores. Também consta da lista 
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guanhumi) 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, encontradas 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 nengeta) 

É uma espécie típica do Nordeste, que foi registrada pela primeira vez 
no Rio de Janeiro na década de 1950 (SICK, 1997) (Figura 3 – 18). A 
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 É considerada em perigo na lista municipal de espécies ameaçadas de 
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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 3 - 22 , 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.  
 
Vetores de pressão sobre a fauna 
 
A pesca é atividade importante em toda a baía de Sepetiba e ocorre, inclusive, nos 
rios e canais da RBG, a despeito de ser oficialmente proibida. Por se tratar de uma 
região à beira-mar, um dos maiores atrativos da região de Guaratiba é a grande oferta 
de peixes e frutos do mar nos restaurantes locais, onde é possível encontrar 
caranguejos, camarões e peixes, muitos dos quais coletados no interior da RBG. 
Dessa maneira, a pesca representa um grande vetor de pressão sobre a fauna local. 
 
Das espécies de peixes que ocorrem na região, as manjubas (Anchoa spp.), tainhas 
(Mugil liza) e paratis (Mugil curema) são alguns dos recursos pesqueiros mais 

(Pardirallus 
maculatus) 

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). 

K. ocellatus É considerada em perido 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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explotados, inclusive para a pesca esportiva (SECKENDORFF e AZEVEDO, 2007; 
ARAUJO et al., 2008). As capturas das tainhas e paratis ocorrem principalmente 
durante o inverno, durante a migração reprodutiva, o que pode causar redução na 
abundância destas espécies (SECKENDORFF e AZEVEDO, 2007).  
 
No Brasil, a captura de caranguejo-uçá (U. cordatus) e do guaiamum (C. guanhumi) é 
uma das atividades de extrativismo mais antigas realizadas nos manguezais e muitas 
comunidades tradicionais ainda sobrevivem dessa prática (GEO BRASIL, 2002), como 
é o caso dos pescadores/coletores de Barra de Guaratiba.  
 
Em 2003, o IBAMA lançou a Portaria nº 52, regulamentando a exploração de C. 
guanhumi e U. cordatus, proibindo a captura de fêmeas ovígeras e de indivíduos com 
largura da carapaça inferior a 6,0 cm em qualquer época do ano, bem como o uso de 
armadilhas, apetrechos, instrumentos cortantes ou produtos químicos para sua 
captura. O defeso dessas espécies foi instituído entre o início de outubro e fim de 
novembro para ambos os sexos, e em dezembro para as fêmeas, quando estas não 
podem ser capturadas para comercialização. 
 
Um estudo realizado com os caranguejeiros de Barra de Guaratiba (SILVA, 2006) 
indicou que eles utilizam diversas técnicas para a coleta dos caranguejos, sendo que 
as mais empregadas para a captura do uçá são o braceamento, o laço (ou redinha) e 
o tapamento. Já para a captura do guaiamum, são utilizados o braceamento, a ratoeira 
e o enrolhamento. Dentre essas técnicas a única considerada antiecológica é a 
redinha ou o laço (SILVA, 2006), que não seleciona indivíduos jovens e, como o 
animal se enrola nos seus fios, pode leva-lo à morte, ocasionando desperdícios na 
coleta. Dentre os entrevistados, 95% admitiram capturar apenas indivíduos grandes e 
médios e informaram que não capturam fêmeas ovígeras, demonstrando preocupação 
em relação à manutenção dos estoques dessas espécies. No entanto, a totalidade  
dos entrevistados afirmou que, embora esteja informado a respeito do período de 
defeso das duas espécies, eles em geral não o cumprem, tanto pela falta de 
fiscalização quanto pela necessidade econômica, o que pode comprometer as 
populações dessas espécies a longo prazo. 
 
Durante a campanha para aquisição de dados primários para este plano de manejo, 
não foi observada atividade de coleta dessas espécies no mangue. Porém, observou-
se muitos vendedores ambulantes, na beira das estradas que margeiam a RBG, 
oferecendo caranguejos a pedestres e motoristas. De todo modo, considerando que as 
duas espécies constam da lista nacional de espécies de invertebrados aquáticos 
sobre-explotadas ou ameaçadas de sobre-explotação, a sua exploração, bem como 
das demais espécies pescadas na unidade deve ser monitorada, para que se possa 
avaliar o impacto que ela tem causado às populações das diversas espécies. 
 
Além da pesca, a destruição dos ambientes aquáticos na planície de inundação, como 
os brejos no entorno do manguezal, também pode levar a perda de algumas espécies 
de peixe, como é o caso de Notholebias miminus, restrita às áreas palustres de Barra 
de Guaratiba e baixada de Jacarepaguá (GOMES, 2006; CHAVES et al., 2010) e 
Kryptolebias brasiliensis, ambas consideradas espécies ameaçadas de extinção.  
 
Quanto aos mamíferos, a principal causa do declínio das populações desse grupo na 
Mata Atlântica tem sido a perda e fragmentação de habitats, seguida da exploração 
direta de espécies (ROSSER e MAINKA, 2002). Considerando que a RBG encontra-se 
na região metropolitana de uma cidade de grande densidade populacional, como é o 
caso do Rio de Janeiro, a crescente ocupação e urbanização da região trazem 
consequências importantes para a fauna local, especialmente por conta do 
extrativismo e da caça, que ainda são práticas comuns nas suas áreas mais 
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florestadas, e também pela pressão do desmatamento, falta de saneamento e da 
poluição. 
 
A principal ameaça ao boto-cinza, especificamente, são as redes de pesca, uma vez 
que os animais não conseguem se libertar e acabam morrendo afogados. No 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). De maneira geral, esta espécie é 
extremamente vulnerável ao avanço da construção de estruturas na água (portos, 
marinas, etc.), poluentes químicos, barulhos e principalmente pela captura acidental 
em redes de pesca (FLACH et al., 2008), e no Estado do Rio de Janeiro ela é 
considerada ameaçada de extinção. 
 
Ausências e lacunas no conhecimento 

 
O molusco bivalve Tagelus plebeius, conhecido como unha-de-velho, habita os bancos 
sedimentares areno-lamosos de zonas estuarinas, desde a zona entremarés, com 
águas rasas, com até 10 m de profundidade e está distribuída em todo o litoral 
brasileiro (RIOS, 1994). Essa espécie não foi registrada durante os levantamentos de 
campo e também não há registro em literatura da ocorrência dessa espécie na região 
da RBG. A ausência de registros dessa espécie na área da RBG pode ter ocorrido por 
falta de estudos da espécie ou do grupo em questão, ou ainda devido a uma baixa 
densidade populacional, o que dificulta o encontro da espécie em campo. 
 
No estuário do rio Cachoeira (Ilhéus, BA), por exemplo, estudos indicaram uma 
intensa extração para consumo e comercialização desta espécie pelas comunidades 
ribeirinhas (SANTOS et al., 2007), o que possivelmente esteja ocorrendo na região de 
Guaratiba. Portanto, é importante investir em pesquisas sobre essa espécie na 
unidade e, sendo constatada sua presença, que sejam feitos estudos para averiguar a 
estrutura populacional da espécie.  
 
Outra espécie típica de manguezais, ave símbolo da reserva (Guaratiba significa 
“abundância de guarás”) e que não teve registro na RBG é o guará (Eudocimus ruber), 
uma espécie de ave pernalta da família Threskiornithidae. No Brasil existem duas 
populações disjuntas dessa espécie, uma no Norte e outra no Sul do país (SICK, 
1997), havendo grupos isolados relatados em manguezais de São Paulo entre 1989 e 
1993 (LAGO-PAIVA, 1994). Listada como “criticamente em perigo” na lista estadual de 
espécies ameaçadas (SEA, publicada em 2003), 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, em função do aumento da exploração dessas espécies, reduzindo, 
assim, a oferta de alimento dessas aves, que podem então ter migrado para outras 
regiões, como manguezais de São Paulo, em busca de maior oferta de alimento. 

 
3.2.2.3. Considerações finais 

 
Os manguezais são regiões de grande importância para o ciclo de vida de diversas 
espécies de fauna que habitam ecossistemas costeiros semifechados por servirem de 
berçário, área de desova e nidificação, descanso, proteção contra predadores e áreas 
de alimentação, o que pode ser corroborado pela alta diversidade de espécies 
registradas para a RBG e entorno, e que utilizam os manguezais da reserva durante 
seus ciclos de vida. Os manguezais também tem um papel importante como áreas de 
alimentação e descanso para aves migratórias.  
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Os dados levantados para esse plano de manejo dão conta da existência de 32 
espécies de invertebrados e 303 de vertebrados na região da RBG. Vinte espécies da 
fauna, sendo uma borboleta, cinco espécies de peixe, uma de réptil, quatro mamíferos 
e nove aves apresentam algum grau de ameaça. 
 
Dentre as espécies levantadas, há o registro de dois endemismos: o tiê-sangue (R. 
bresillus), espécie endêmica da Mata Atlântica, e Notholebias minimus, endêmica das 
baixadas de Jacarepaguá e Sepetiba (COSTA, 2002 apud GOMES, 2006). Essa 
espécie merece atenção, dada a sua ocorrência restrita e o fato de ela constar na lista 
nacional de espécies ameaçadas de extinção. A conservação das drenagens e áreas 
palustres associadas ao manguezal da RBG contribuem para a manutenção de 
populações dessa espécie, reforçando a importância da RBG como área protegida. 
 
Há ainda cinco espécies de peixe que constam da lista nacional de espécies sobre-
explotados ou ameaçadas de sobre-explotação: S. brasiliensis, C. guatucupa, M. 
ancylodon, M. furnieri e M. liza, além de duas espécies de caranguejo de grande 
interesse comercial e que constam dessa lista: U. cordatus e C. guanhumi. 
Considerando que essas espécies são alvo das pescarias que ocorrem no território da 
UC e no seu entorno, elas devem ser alvo de medidas de manejo e seu defeso deve 
ser respeitado. 
 
Entre os mamíferos, o boto-cinza (S. guianensis), que também está sob ameaça, vem 
sofrendo com a alteração do seu habitat na região, causada pela poluição industrial e 
doméstica e o intenso movimento de barcos de pesca, balsas e navios na baía de 
Sepetiba. Considerando que essa é uma espécie sensível às alterações sofridas no 
seu habitat, as populações dessa espécie podem ser utilizadas para avaliar a 
qualidade ambiental da RBG e do seu entorno. 
 
As aves são consideradas como um grupo de espécies bioindicadoras de qualidade 
ambiental devido a sua composição e taxonomia bem conhecidas e por apresentar 
espécies que respondem rapidamente a qualquer distúrbio ambiental. Na RBG, não 
foram encontradas espécies com alta sensibilidade a distúrbios ambientais. No 
entanto, a garça-azul Egretta caerulea e o savacu-de-coroa Nyctanassa violacea são 
espécies com distribuição altamente associada a manguezais, e a degradação desse 
ambiente certamente afetará a permanência dessas espécies na RBG, assim como 
das 16 espécies migratórias de aves registradas, reforçando a importância que esse 
manguezal apresenta para assegurar a conservação dessas espécies. 
 
Estudos faunísticos devem ser incentivados na RBG, especialmente com inventários 
de alguns grupos, como mamíferos terrestres, herpetofauna, e aves noturnas e 
migratórias. Cabe destaque, também, a necessidade de estudos populacionais e de 
biologia reprodutiva das espécies de peixe e de caranguejo que são explotadas, que 
subsidiem medidas de manejo para assegurar a conservação dessas espécies. As 
atividades pesqueiras que vem ocorrendo há décadas no território da RBG devem ser 
alvo de atenção, não só pelo fato de serem incompatíveis com a categoria de manejo 
da RBG, como também pelo impacto potencial que essa atividade incide sobre as 
populações de diversas espécies. 
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3.3.  CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES HISTÓRICOS 
 

3.3.1.  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 a Tabela 3 - 237, abaixo, e Anexo 3 - 10 e Anexo 3 - 11. 
 
Tabela 3 - 23. 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, 1305, Pedra 
de Guaratiba 

1938/Iphan 

Igreja Matriz de Guaratiba Estrada da Matriz, 6.496, Ilha de 
Guaratiba 

1938/Iphan 

Fontes: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan); Instituto Estadual de 
Patrimônio Cultural (Inepac). 
 
Monumento Natural da Praia de Grumari 
 
Na língua indígena “grumari” significa uma espécie de cássia, vegetação de terra firme 
que floresce de janeiro a março nas serras que ladeiam o mar. A praia de Grumari 
(Figura 3 - 56 ) é um dos últimos remanescentes ainda virgens do paraíso natural que 
foi o Rio de Janeiro dos Tupinambás e dos primeiros portugueses, que se perdeu 
quase todo sob o avanço brutal da ocupação urbana e da especulação imobiliária. A 
área tombada inclui o anfiteatro verde, formado pelas encostas da floresta da Pedra 
Branca que se aproximam do Oceano Atlântico, a respectiva porção do continente, 
onde se destacam as areias da praia e a vegetação de restinga, e o trecho de mar 
onde afloram as Ilhas das Peças, das Palmas e a ilhota adjacente (INEPAC, 2011)8. 
 
Este monumento abrange trecho da faixa litorânea ao sul do município do Rio de 
Janeiro, delimitado pela poligonal fechada que une os cumes dos morros de São João 
da Mantiqueira, da Faxina, Piabas e Boa Vista, seguindo em direção ao mar e 
contornando as ilhas das Peças, das Palmas e seu ilhote próximo, retornando ao 
continente e compreendendo as respectivas porções de oceano, de baixada e as 
vertentes do Maciço da Pedra Branca contidas no interior da referida poligonal 
(INEPAC, 2011). Atualmente estas praias recebem visitantes diariamente. 
 
 
Extensão do tombamento da praia de Grumari 
 
Constitui reserva de beleza primitiva da paisagem litorânea carioca, valorizada pela 
proximidade com a Restinga de Marambaia. Localiza-se no prolongamento da faixa 

                                                        
 
7 Os números dos processos dos bens tombados encontram-se no Anexo 3 - 9. 
8  Dados disponíveis em<www.inepac.rj.gov.br>. Acesso em Agosto de 2011. 
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litorânea ao sul do município do Rio de Janeiro, adjacente à área tombada do 
monumento natural da praia de Grumari, constituído pelo conjunto paisagístico dos 
morros de São João da Mantiqueira, de Guaratiba, praia Pequena, praia Funda, Saco 
dos Meros, Ponta do Picão, praia da Barra de Guaratiba, ilha do Frade e das duas 
ilhotas adjacentes à ponta da praia Funda (INEPAC, 2011). 
 

• Sítio Santo Antônio da Bica 
 

A coleção de plantas do sítio Santo Antônio da Bica e as instalações existentes 
constituem um conjunto de bens de interesse cultural e científico (Figura 3 – 19). 
Nesta propriedade de 80 ha residiu, a partir de 1949, o paisagista Roberto Burle Marx 
(1906-1994). Ali está o resultado de uma generosa e linda obra do botânico e artista 
plástico, inseparável de uma longa luta pela paisagem brasileira e pela defesa de 
nossa identidade natural. Desde que se instalou no sítio de Santo Antônio da Bica, o 
artista promoveu a restauração da antiga capela, a ampliação da pequena casa 
oitocentista e novas construções no terreno para abrigar seu ateliê e expor as peças 
de suas coleções de cerâmica, cristais, arte popular e pintura. Visando a sua 
preservação, Burle Marx solicitou em 1983 o tombamento estadual do sítio e, mais 
tarde, o doou ao Iphan (INEPAC, 2011). Atualmente o sítio possui uma estrutura para 
receber grupos de visitantes pré-agendados. 
 

• Igreja da Pedra de Guaratiba ou Capela de Nossa Sen hora do Desterro 
 

A igreja (Figura 3 - 56 ) foi edificada provavelmente no século XVII por Jerônimo 
Vellozo Cubas e sua mulher, Beatriz Álvaro Gago. É o casal quem assina a doação da 
capela de Nossa Senhora do Desterro e suas respectivas terras aos padres 
Carmelitas, que aí edificaram uma casa conventual. Em 1750 sofreu uma reforma feita 
por Frei Francisco Quintanilha. No século XIX uma nova obra foi efetuada, em virtude 
do casamento da filha do fazendeiro Vicente Alvares Ribeiro. Também neste último 
século teve sua fachada decorada com azulejos assemelhados aos da Lapa do 
Desterro, no Rio de Janeiro. A igreja de pequenas dimensões tem sacristia ao lado da 
epístola, um só altar e coro. O altar principal possui retábulo em alvenaria com 
imagens do Bom Jesus da Cana Verde, da Sagrada Família e de Nossa Senhora do 
Carmo que seriam procedentes da Fazenda dos Padres Carmelitas. A talha do altar e 
do coro foram refeitas no século XIX e são valiosas imagens e bancos, de tipo raro 
com palha no assento. O teto da nave e capela-mor é decorada com pinturas ingênuas 
(IPHAN, 2011). 
  

• Igreja Matriz de Guaratiba   
 
Também conhecida como Igreja Matriz do Salvador do Mundo, a Igreja Matriz de 
Guaratiba (Figura 3 - 56 ) foi construída em torno de 1755 pelos Padres Carmelitas 
(Ordem de Nossa Senhora do Carmo) e é considerada uma verdadeira relíquia para 
os moradores da Ilha de Guaratiba. Através de suas janelas de ferro e paredes 
espessas, a igreja preserva as suas características do século XVIII. Fundada pelo 
Marquês de Valença, a igreja foi construída em local estratégico, com a visualização 
de todo o litoral, para a segurança contra os ataques franceses (RIO DE JANEIRO9, 
2011).  
 

                                                        
 
9www2.rio.rj.gov.br/governo/subsantacruz/atrativo_historico_igreja.htm 
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Figura 3 - 56. Patrimônio histórico-cultural do ent orno da RBG. A . Raízes de uma figueira e 
Pérgula da Flor de Jade no Sítio Roberto Burle Marx – Iphan. B. Praia de Grumari.  
C. Igreja Matriz de Guaratiba. D. Igreja da Pedra de Guaratiba.  
Fontes: (A) www.sitioburlemarx.blogspot.com, fotógrafo: Robério Dias,  
(B) www2.rio.rj.gov.br/governo/subsantacruz/atrativo_historico_igreja.htm;  
(C) www.nowguaratiba.blogspot.com. 
 
 

3.3.2. Patrimônio histórico-cultural no interior da  RBG 
 
Sambaquis 
 
Os primeiros registros de ocupação humana na região que atualmente abriga a 
Reserva Biológica Estadual de Guaratiba datam de mais de três mil anos. Assim como 
em boa parte do litoral sudeste, a região era ocupada por grupos de coletores-
caçadores que formaram vários sambaquis na baixada de Jacarepaguá (OLIVEIRA, 
2005), e na região de Guaratiba (KNEIP, 1985). A economia desses grupos constituía-
se, principalmente, da pesca e coleta de moluscos e, embora ocorresse uma 
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dependência dos recursos litorâneos, também foram identificadas evidências 
arqueológicas de que tais grupos subsidiavam seu abastecimento com a caça na 
encosta do Maciço da Pedra Branca (KNEIP, 1985). 
 
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 dos grupos humanos pré-históricos mencionados 
no parágrafo anterior. De acordo com a descrição de Kneip (1985), sob o ponto de 
vista morfológico e cultural, sambaqui pode ser entendido como: 
 

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). 

 
Segundo Carvalho e Meneses (1995), o geólogo Everardo Backheuser, motivado pela 
procura de provas para o movimento de avanço da linha da costa, é o primeiro 
pesquisador a descrever um sambaqui na região de Guaratiba, o sambaqui do 
Piracão, descrito em 1918. A partir desta descoberta, o geólogo amplia suas 
pesquisas e também localiza o sambaqui do Posto 5 (designação dada posteriormente 
por Salles Cunha). 
 
Conforme apontado por Kneip (1985), apesar de existirem estudos geológicos desde o 
início do século XX, como o de Backheuser, que apontam a possibilidade de diversos 
sambaquis na região de Guaratiba, coube ao dentista E. Salles Cunha, a tarefa de 
localizá-los e descrevê-los. Em seu livro, Salles Cunha (1963) localiza 29 sítios 
arqueológicos registrando-os como sambaquis. Posteriormente, Beltrão (1978) localiza 
mais 03 sítios e Goulart e Kneip (1982) mais 01. Estes 33 sítios estão representados 
na Figura 3 - 57 , extraída do livro de Kneip (1985), e são listados na Tabela 3 - 24.  
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Figura 3 - 57.  Localização dos sambaquis registrados em Guaratiba, com destaque ao Zé 
Espinho10 
Fonte: adaptado de Salles Cunha11 apud Kneip, (1985). 
 
Tabela 3 - 24.  Relação dos sambaquis mapeados da Reserva Biológica Estadual de Guaratiba. 

Bacia ID Figura 3 
- 57 Nome Pesquisador 

Rio Piraquê 

1 Vila Mar 

Salles Cunha (1963) 
2 Piraquê 
3 Telégrafo 
4 Aterrado da Pedra 
5 Estação Radiorreceptora I 

Beltrão (1978)12 6 Estação Radiorreceptora II 
7 Estação Radiorreceptora III 

8 Embratel 
Goulart e Kneip 

(1982)13 

                                                        
 
10 Por razão desconhecida, o sambaqui 1 - Vila Mar, não consta dessa figura. 
11 In: Sambaquis e outras jazidas arqueológicas. Paleopatologia dentária e outros assuntos (1963).  
12 BELTRÃO, M. C. M. C. Pré-história do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Forense, 1978. 
13 GOULART, M. L. e KNEIP, L. M. Método prático de representar a planta de uma escavação arqueológica. Ensaios 
de Arqueologia Brasileira. v. 1, Chiara, Kneip e Pallestrini (Ed), Rio de Janeiro, 1982, p9-48. 
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Rio Piracão 

A Posto 5 

Salles Cunha (1963) 

B Curral das Pedras 
C Matriz 
D Telles 
E Rio do Anil ou das Piteiras 
F Panela do Pai João 
G Gentio 
H Capãozinho 
I Atolador 
J Cerâmico 
L Praia do Malhador 
M Pau Ferro 
N Zé Espinho 
O Capão da Benta 
P Surucaí 

Rio Portinho 

a Vaso 
b Piracão 
c Meio 
d Cabeça de Índio (1º) 
e Cabeça de Índio (2º) 
f Caminho do Cajazeiro 
g Bananeira 
h Porto das Cinzas 
i Poço das Pedras 

Rio João 
Correia 

j 
Araçatiba ou do Campo de São 
João 

Fonte: Salles Cunha14 apud Kneip, 1985. 
 
A partir dos trabalhos de Salles Cunha (1963), estes sítios foram sistematicamente 
estudados por diversos pesquisadores, dos quais cabe destacar as pesquisas 
coordenadas por Lina Maria Kneip, publicados em sua obra Coletores e Pescadores 
Pré-Históricos de Guaratiba - Rio de Janeiro (KNEIP, 1985), sendo o sambaqui Zé 
Espinho (identificado como N na Figura 3 - 57  e na Tabela 3 - 24) o mais estudado e 
cujo acervo dos artefatos arqueológicos encontrados nesse sambaqui está sob a 
guarda do Museu Nacional. 
 
Segundo Kneip (1985), as pesquisas no sambaqui Zé Espinho 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 
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)15 (KNEIP, 1985). 
 
Durante o trabalho de escavação do sambaqui Zé Espinho, os pesquisadores 
adotaram o método da “decapagem” em grandes superfícies por níveis naturais, 
identificando-se cinco unidades arqueológicas distintas na área do sambaqui Zé 
Espinho, denominadas “A” – “B” – “C” – “D” – “E” (KNEIP, 1985). A partir de 
escavações sistemáticas em 1983 no sambaqui “A” e em 1984 no sambaqui “D” (além 
de prospecções no “B” e “C”) foi possível a caracterização de camadas arqueológicas 

                                                        
 
14 In: Sambaquis e outras jazidas arqueológicas. Paleopatologia dentária e outros assuntos (1963).  
15 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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diferenciadas, individualizadas pelo conteúdo cultural, faunístico e sedimentológico 
(KNEIP, 1985).  
 
De uma forma geral, os estudos descritos por Kneip (1985) revelaram que os grupos 
responsáveis pela formação do sambaqui dependiam, principalmente, da coleta ou da 
pesca e, secundariamente, da caça. E no caso específico do sambaqui Zé Espinho, 
verificou-se que os homens possuíam uma estatura média de 1,61 m e as mulheres 
1,59 m, e a dieta alimentar era constituída especialmente por moluscos, mas também 
pescavam no manguezal, coletavam vegetais, e ocasionalmente se alimentavam de 
animais, como mão-pelada, porco do mato, gambá, tartaruga marinha e aves (Figura 
3 - 58). Os pesquisadores encontraram vários objetos, como armas, adornos e 
utensílios feitos de osso, concha e pedra e, num período posterior, peças de cerâmica. 
Estes grupos utilizavam o fogo para cozinhar, aquecer, iluminar e também para rituais, 
e enterravam seus mortos em decúbito lateral direito, de preferência na parte leste do 
sambaqui. 
 

 
Figura 3 - 58. Sambaqui Zé Espinho 
Fonte: Kneip (1985). 
 
Apesar do extenso trabalho de revisão bibliográfica e escavações sistemáticas, 
descritos por Kneip (1985), não houve continuidade nas pesquisas sobre os 
sambaquis de Guaratiba por 10 anos, até que em 1994 iniciou-se o Programa 
Integrado de Pesquisas Arqueológicas Apicum de Guaratiba, desenvolvido pela 
Secretaria de Cultura, Departamento Geral de Patrimônio Cultural (DGPC), do 
município do Rio de Janeiro, patrocinado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), que teve como objetivo preliminar a avaliação do 
estado de conservação de 33 sítios arqueológicos já identificados por diversos 
pesquisadores na região da planície de Guaratiba.  
 
A primeira etapa deste trabalho foi registrada no relatório organizado por Carvalho e 
Menezes (1995), e um dos objetivos principais deste estudo foi identificar a precisa 
localização dos sítios arqueológicos de Guaratiba, pois até então, o único mapa 
disponível de localização destes sítios era o elaborado por Salles Cunha (1963) e 
reproduzido por Kneip (1985). Dos 33 sítios arqueológicos registrados anteriormente, 7 
não foram encontrados, enquanto 27 foram localizados nas atividades de campo, e 
destes, 4 não foram alcançados, embora tenham sido seguramente localizados. Dos 
23 sambaquis localizados em campo, 22 tiveram suas coordenadas identificadas com 
um aparelho GPS. Segundo as autoras, a dificuldade de acesso aos 4 sambaquis 
identificados, porém não alcançados, deveu-se tanto a obras recentes de canalização 
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e aberturas de valas, quanto ao fato de apresentarem-se totalmente ilhados em 
terrenos fortemente inundados durante o período das pesquisas de campo 
(CARVALHO e MENEZES, 1995).  
 
Além dos sítios que já haviam sido descritos por pesquisas anteriores, as atividades 
de campo do Projeto de Pesquisas Arqueológicas Apicum de Guaratiba permitiram a 
identificação de um sambaqui que ainda não havia sido descrito na literatura científica, 
o sambaqui Itapuca. As autoras também chamam a atenção para o sambaqui de Vila-
Mar, que não foi localizado em campo e já era considerado destruído por um 
loteamento na época das pesquisas de Salles Cunha (1963). A Figura 3 - 59 , retirada 
de Carvalho e Menezes (1995), representa o mapa elaborado pelos autores com a 
localização de alguns dos sambaquis estudados no projeto, enquanto a Tabela 3 - 25  
apresenta o nome de cada sambaqui identificado na Figura 3 - 59 , sua situação, bem 
como as coordenadas dos sítios que foram acessados em campo. 
 

 
Figura 3 - 59 . Localização dos sambaquis registrados pelo Projeto de Pesquisas Arqueológicas 
Apicum de Guaratiba. 
Fonte: adaptado de Carvalho e Menezes (1995). 
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A Tabela 3 - 25 , a seguir, relaciona a legenda utilizada no mapa da Figura 3 - 57  com 
o mapa da Figura 3 - 59 , bem como a denominação dada aos sambaquis nos 
trabalhos de Kneip (1985) e Carvalho e Menezes (1995). 
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Tabela 3 - 25.  Relação dos sambaquis localizados pelo Projeto de Pesquisas Arqueológicas Apicum de Guaratiba. 

Bacia Margem ID 
Fig Nome Sigla Iphan 

Coordenadas Situação de localização no 
relatório de Carvalho e 

Menezes (1995) 

Estado de 
conservação Conteúdo cultural ID 

Fig WGr LS 

Portinho 

Esquerda 
1 Poço das Pedras RJ-GB-14;224-

01-36 43°33'49'' 23°01'47'' Localizado e acessado Destruído Malacológico, ósseo animal, 
cerâmico e lítico I 

2 Itapuca RJ-GB-60 43°33'53" 23°02'27'' Localizado e acessado Regular a bom Malacológico, cerâmico e 
lítico 

* 

Direita 

3 Do Vaso RJ-GB-
34;224.01.27 43°33'15'' 23°00'18" Localizado e acessado Ruim a péssimo Malacológico, cerâmico, 

carvão e lítico A 

4 Sambaqui do 
Piracão 

RJ-GB-
53;224.01.12 

43°33'10" 23°01'27" Localizado e acessado Ruim a regular Malacológico, ósseo, 
cerâmico e lítico 

B 

5 Do Meio RJ-GB-
58;224.01.15   Localizado e não acessado Regular a bom Malacológico, ósseo, 

cerâmico e lítico C 

6 Cabeça de Índio I RJ-GB-
36;224.01.31 

  Localizado e não acessado Regular a bom Ósseo D 

7 Cabeça de Índio II 
RJ-GG-

54;224.01.23   Localizado e acessado Bom 
Malacológico, ósseo animal 
e humano, cerâmico e lítico E 

8 Capão da 
Bananeira 

RJ-GB-
38;224.01.22 

  Não localizado Ruim** Malacológico, ósseo animal 
e humano e lítico 

G 

9 
Caminho do 
Cajazeiro 

RJ-GB-
37;224.01.30 43°33'28'' 23°00'48" Localizado e acessado Bom a ótimo 

Malacológico, ósseo animal, 
cerâmico e lítico F 

10 Porto das Cinzas RJ-GB-
59;224.01.07 

43°33'58'' 23°01'15'' Localizado e acessado Regular Malacológico H 

Piracão 

Esquerda 

11 Capão da Benta 
RJ-GB-

32;224.01.21 43°34'21'' 23°00'06'' Localizado e acessado Bom a ótimo Malacológico O 

12 Capão do Pau 
Ferro 

RJ-GB-
30;224.01.17 

43°34'37" 23°01'15" Localizado e acessado Bom a ótimo Malacológico, cerâmico e 
lítico 

M 

13 Zé Espinho 
RJ-GB-

31;224.01.05 43°43'43" 23°01'17" Localizado e acessado Regular 
Malacológico, ósseo animal 

e humano e lítico N 

14 Campo do Surucaí RJ-GB-
33;224.01.18 

  Não localizado Não avaliado Malacológico e cerâmico  P 

15 Do Atolador 
RJ-GB-

28;224.01.24 43°34'18'' 23°00'23'' Localizado e acessado Bom a ótimo 
Malacológico, ósseo animal 

e lítico I 

16 Praia do Malhador RJ-GB-
29;224.01.06 

43°34'33" 23°00'28" Localizado e acessado Bom a ótimo Malacológico e lítico L 

17 Do Cerâmico 
RJ-GB-

02;224.01.29 43°34'29" 23°00'32" Localizado e acessado Bom a ótimo Malacológico e lítico J 

Direita 

18 Do Telles RJ-GB-
25;224.01.04 

43°34'53'' 23°00'19" Localizado e acessado Regular Malacológico e lítico D 

19 Das Piteiras 
RJ-GB-

26;224.01.14 43°34'45" 23°00'40'' Localizado e acessado Regular Malacológico e lítico E 

20 Capãozinho RJ-GB-   Localizado e não acessado Bom a ótimo Malacológico, ósseo H 



 102

04;224.01.19 humano, cerâmico e lítico 

21 Capão do Gentio RJ-GB-
03;224.01.16   Localizado e não acessado Bom a ótimo*** Malacológico, ósseo animal 

e humano, vegetais e lítico G 

22 Panela do Pai João 
RJ-GB-

27;224.01.10   Não localizado Bom a ótimo 
Malacológico, ósseo 

humano, cerâmico e lítico F 

São João  23 Araçatiba RJ-GB-
09;224.01.20 43°33'16" 23°02'58" Localizado e acessado Ruim Malacológico, e rara 

ocorrência de lítico j 

Cabeceiras 

 24 Da Matriz 
RJ-GB-

07;224.01.34 43°34'45" 22°59'39" Localizado e acessado Ruim a péssimo Malacológico, e lítico C 

 25 Posto 5 RJ-GB-
55;224.01.35 43°35'33" 22°59'39" Localizado e acessado Destruído Malacológico, e lítico A 

 26 Curral das Pedras 
RJ-GB-

08;224.01.33 43°35'40" 23°00'05" Localizado e acessado Regular a bom 
Malacológico, ósseo animal 

e lítico B 

Piraquê 

Esquerda 27 Sambaqui do 
Piraquê 

RJ-GB-
43;224.01.13 43°36'19" 22°59'18" Localizado e Acessado Péssimo Malacológico, ósseo animal 

e lítico 2 

Esquerda 28 Do Telégrafo RJ-GB-
01;224.01.25 

43°36'24" 22°59'46" Localizado e acessado Regular a bom Malacológico, ósseo animal, 
cerâmico e lítico 

3 

Esquerda 29 Aterrado da Pedra RJ-GB-
13;224.01.28 43°36'21" 22°59'47" Localizado e acessado Regular a bom Malacológico, e ósseo 

animal 4 

Esquerda 30 Embratel RJ-GB-56 43°36'16" 22°59'53" Localizado e acessado Péssimo Malacológico, ósseo animal 
e humano, e lítico 

8 

Esquerda 31 Estação 
Radiorreceptora I 224.01.47   Não localizado Destruído Malacológico, ósseo animal 

e humano, cerâmico e lítico 5 

Esquerda 32 Estação 
Radiorreceptora II 

224.01.48   Não localizado Destruído Malacológico, ósseo animal 
e humano, cerâmico e lítico 

6 

Esquerda 33 Estação 
Radiorreceptora III 224.01.49   Não localizado Destruído Malacológico 7 

Esquerda 34 Vilamar 224.01.26   Não localizado Destruído**** Malacológico, ósseo animal 
e humano, cerâmico e lítico 

1 

* Sambaqui não descrito em trabalhos anteriores. ** Classificação do estado de conservação feita por Mendonça, (1981) e Kneip, (1985). *** Classificação do 
estado de conservação feita por Kneip, (1985). **** Classificação do estado de conservação feita por Salles Cunha (1963)  
Fonte: adaptado a partir dos dados de Carvalho e Menezes (1995); Kneip (1985); Salles Cunha (1963) 
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Apesar do Projeto de Pesquisas Arqueológicas Apicum de Guaratiba ter identificado as 
coordenadas dos sambaquis localizados e acessados nas incursões em campo, no relatório da 
primeira etapa do projeto consta apenas as coordenadas geográficas, descritas na Tabela 3 - 
25, porém sem a informação do Datum utilizado na coleta destes pontos. Segundo informações 
de técnicos do INEA que acompanharam este levantamento, o Datum utilizado foi o córrego 
Alegre sendo que a equipe de SIG do plano de manejo da RBG reprojetou estes dados para 
WGS 84. No entanto muitas coordenadas fornecidas por Carvalho e Menezes (1995) localizam 
pontos situados a quilômetros das regiões descritas no texto do relatório, e das regiões 
identificadas na Figura 3 - 57  e na Figura 3 - 59 . Desta maneira, os pontos de localização dos 
sambaquis foram reposicionados de acordo com as descrições do relatório de Carvalho e 
Menezes (1995). A Figura 3 - 60  apresenta os pontos após este processo de realocação e 
permite inferir que, dos 22 sambaquis localizados, 18 encontram-se inseridos nos limites atuais 
da RBG, e destes, 01 foi classificado como destruído, 07 foram classificados como de ruim a 
péssimo, e 10 foram classificados como de regular a ótimo. 

 
Figura 3 - 60.  Localização e estado de conservação dos sambaquis estudados por Carvalho e Menezes 
(1995) 
Fonte: adaptado a partir dos dados de Carvalho e Menezes (1995); Kneip (1985); Salles Cunha (1963). 
 
Conforme observado por Carvalho e Menezes (1995), do ponto de vista do estado de 
conservação e possibilidades de pesquisas futuras, a maioria destes sítios está livre de 
possibilidades iminentes de destruição, a não ser pela utilização esporádica de pescadores e 
habitantes locais. Mesmo assim, de acordo com o que sugere Kneip (1985): 
- os sítios localizados em contato direto com áreas construídas deveriam ser cercados, 
preservando-os para gerações futuras; 
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- os sítios parcialmente destruídos devem ser prioritariamente inseridos em projetos de 
escavações de salvamento, visando à continuidade do conhecimento científico.  
- iniciativas de caráter turístico-cultural e de educação patrimonial devem ser incentivadas, 
possibilitando à sociedade conhecer a sua própria pré-história.  
 
Neste contexto, mesmo aqueles que foram classificados como regular a péssimo podem ser 
inclusos em pesquisas de salvamento e atividades de educação patrimonial, aproveitando a 
facilidade de acesso de alguns destes sítios. Carvalho e Menezes (1995) sugerem algumas 
possibilidades de roteiros, listados a seguir: 
 
Sítios cuja visitação pode ser feita independentemente das condições climáticas. 

4 – Piracão: acesso através do CETEx (no trajeto podem ser avistados os sambaquis 5 - 
Meio, 6 - Cabeça de Índio I e 7 - Cabeça da Índio II); 
9 – Caminho do Cajueiro: acesso através do CETEx; 
23 – Araçatiba: acesso através da Avenida Burle Marx; 

 
Sítios cuja visitação pode ser feita através de curtas caminhadas dependendo de condições 
ambientais favoráveis, tais como períodos não chuvosos e de maré baixa. 
 2 – Itapuca: acesso através da Avenida Burle Marx; 
 3 – Vaso: acesso através do CETEx; 
 11 – Capão da Benta: acesso através do CETEx; 

12 – Pau Ferro: acesso através do CETEx; 
 13 – Zé Espinho: acesso através do CETEx; 
 28 – Telégrafo: acesso através da Embratel; 
 29 – Aterrado da Pedra: acesso através da Embratel; 
 30 -  Embratel: acesso através da Embratel. 
 
Neste sentido, a RBG apresenta um importante papel na proteção destes sítios arqueológicos 
restantes no local, de reconhecida importância para a população regional, e no fomento à 
identificação do atual estado de conservação e interpretação dos mesmos, através do incentivo 
à pesquisa, juntamente com ações de educação patrimonial e com a preservação do 
manguezal.  
 

3.3.3. Ocorrência de fogo e fenômenos naturais exce pcionais 
 
Atualmente existe um plano de prevenção e controle de incêndios florestais no Estado do Rio 
de Janeiro, que tem o objetivo 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. 
 
O Índice de Risco de Incêndios Florestais (IRI) é divulgado diariamente pelo INEA em seu sítio. 
Calculado a partir de informações meteorológicas, tais como umidade relativa do ar e 
temperatura, esse índice é dividido em três níveis (baixo, médio e alto), que estabelecem os 
graus de probabilidade de início e de velocidade de propagação do fogo. O resultado desse 
índice determina o grau de prontidão das equipes de prevenção e controle de incêndios do 
Corpo de Bombeiros e INEA. Além disso, serve de alerta para que se evitem práticas que 
possam contribuir para o início e disseminação do fogo na vegetação. 
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Em 2010, a RBG passou a contar com um destacamento do Serviço de Guarda-Parques 
(SEGPAR) da Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral (GEPRO) composto 
por sete integrantes do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que trabalham em 
regime de escala. Entre suas principais funções estão o desenvolvimento de ações voltadas 
para a prevenção de incêndios florestais, informando e orientando moradores do entorno da 
reserva e emitindo notificações preventivas de incêndio, além do combate a incêndios na área 
da UC e seu entorno. 
 
Quando necessário, as ações de combate contam com o apoio do destacamento do SEGPAR 
do PEPB e do Posto Avançado de Bombeiros Militar de Guaratiba, do 13º Grupamento de 
Bombeiros Militar de Campo Grande, além do Centro Tecnológico do Exército (CTEx), que 
contribui com equipe e equipamentos. Além disso, em maio de 2011, o Serviço de Guarda-
Parques ministrou um "Curso Básico de Combate e Prevenção de Incêndio Florestal" a cerca 
de 200 militares do CTEx. Os participantes capacitados estão agora habilitados a apoiar a UC 
em atividades relacionadas à prevenção e combate de incêndios, sempre que solicitados. 
Segundo o INEA (2011)16 essa será a maior brigada de incêndio do Estado do Rio de Janeiro e 
também estará apta a atender ocorrências em UCs localizadas no entorno da RBG. 
 
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 consideradas áreas mais susceptíveis, a emissão das notificações preventivas de 
incêndio tem se concentrado nesses locais, como pode ser visto na Figura 3 - 61 , que 
apresenta também os locais de ocorrência de incêndio na RBG e entorno. Estas notificações 
tem sido um instrumento bastante utilizado pela RBG para coibir ocorrências dessa natureza, 
como pode ser observado na Tabela 3 - 26 . No entanto, apesar do número de funcionários 
responsáveis por essas ações ter aumentado a partir de maio de 2010, com a chegada dos 
guarda-parques na reserva, não se observou um aumento no número de notificações emitidas.  
 
As informações sobre ocorrências de incêndio na RBG e seu entorno17 foram obtidas com o 
SEGPAR/RBG por meio de relatórios de ocorrência elaborados pelos guarda-parques entre 
2010 e 2011, e as estatísticas foram fornecidas pelo SEGPAR. Conforme apresentado na 
Tabela 3 - 26 , 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 3 - 26. 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 - 

                                                        
 
16 www.inea.rj.gov.br 
17 Um raio de cerca de 3 km, que corresponde à área de atuação dos guarda-parques. 
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2010 7 27 39,17 
Agosto/2011 4 12 8,95 

TOTAL 17 262 64,6 
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. Vale destacar que o número de incêndios, 
mesmo no período entre 2010 e 2011, é maior do que o apresentado, pois foi relatado pelos 
guarda-parques situações onde o combate foi realizado, exclusivamente, por bombeiros do 
Posto Avançado de Bombeiros Militar de Guaratiba. Nesses casos, as ocorrências não foram 
objeto de registros pela equipe, não entrando, portanto, nas estatísticas da unidade. 
 

 
Figura 3 - 61. Mapa com os registros de ocorrências e notificações preventivas realizadas pela equipe da 
RBG desde 2008.  
Fonte: SEGPAR/DIBAP/INEA. 
 
Apesar dos relatórios geralmente não apontarem qual o motivo do incêndio, os guarda-parques 
relatam que as principais causas seriam: 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. 
 
Atualmente a RBG conta com uma série de equipamentos para combate a incêndios, que estão 
descritos na Tabela 3 - 27 . Segundo os guarda-parques, os equipamentos têm sido suficientes 
para atender as ocorrências, no entanto, faltam materiais relacionados à proteção individual, 
como luvas, óculos e máscara (Figura 3 - 62 ). 
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Tabela 3 - 27.  Lista e quantidade de equipamentos para combate a incêndios da RBG. 
EQUIPAMENTO QUANTIDADE 
Abafador 08 
Pulaski 03 
Mc Loud 06 
Moto-roçadeira 01 
Saco costal 04 
Pinga-fogo 01 
Binóculos 02 
Inclinômetro 01 
GPS 02 
Aparelho meteorológico 01 
Rádio fixo 01 
Rádio portátil 02 
Termo-hidro 01 
Mangueira 03 
Esguicho 01 
Rádio de viatura 01 
Corda 01 
Par de luvas 01 
Óculos de proteção 01 
Bomba d’água portátil 01 
Mangote 01 
Máquina fotográfica 02 
Trena 01 
Carregadores de pilha 02 
 
Cabe destacar que o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios da RBG foi concluído em 
novembro de 2011 e deve entrar em operação em 2012. Esse documento prevê e orienta as 
ações de prevenção, recursos que devem ser investidos e certamente irá contribuir para tornar 
mais efetivas as ações de prevenção e combate a incêndios na unidade e seu entorno. 
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Figura 3 - 62.  A. Equipe do SEGPAR-RBG combatendo incêndio nas margens da Avenida das Américas 
no dia 26/08/2010. B. Incêndio nas proximidades da Avenida das Américas ocorrido em 27/02/2011. C. 
Caminhão do Corpo de Bombeiros auxiliando no combate ao incêndio de 27/02/2011. D. Oferendas 
deixadas nas margens da Avenida das Américas, possível causa do início do incêndio ocorrido em 
27/02/2011 que queimou 5,0 ha da área da RBG e entorno 
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3.3.4.  Atividades apropriadas identificadas na UC e entorno 
 
3.3.4.1. 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. Essa parceria 
tem se consolidado cada vez mais e recentemente tornou-se oficial, com a assinatura, em abril 
de 2011, de um termo de cooperação entre o INEA e o CTEx, visando à colaboração mútua em 
atividades de preservação da RBG e seu entorno. As responsabilidades de cada instituição 
nesse termo de cooperação são apresentadas a seguir, na Tabela 3 - 28 . 
 
Tabela 3 - 28.  Responsabilidades do INEA e CTEx descritas no termo de cooperação assinado entre as 
instituições em abril de 2011. 
RESPONSABILIDADES DO INEA NO TERMO DE COOPERAÇÃO AS SINADO ENTRE INEA E CTEX 

“a) avaliar os dispositivos de controle de poluição do ar, água e disposição final dos resíduos domésticos, 
indicando as medidas cabíveis para minimizar os efeitos da poluição; b) realizar o mapeamento das áreas 
de manguezais na UC; c) elaborar relatórios técnicos com sugestões de medidas de recuperação e 
indicação de critérios restritivos de ocupação ou utilização dos recursos naturais; d) identificar áreas nos 
principais canais de navegação para instalação de estruturas que impeçam a entrada de embarcações de 
pesca de arrasto e similares; e) capacitar, anualmente, militares do CTEx, com base no Programa de 
Guarda-parque; f) promover o cercamento da UC; g) instalar sinalização educativa ao longo dos trechos 
entre a RBG e o CTEx; h) elaborar, em conjunto com o CTEx, um plano de recuperação de áreas 
degradadas, cuja implementação será orientada pelo INEA; i) identificação da infraestrutura e logística 
necessária à adequada gestão da RBG; j) elaborar em, conjunto com o CTEx, um plano de prevenção e 
combate a incêndios florestais.” 
RESPONSABILIDADES DO CTEX NO TERMO DE COOPERAÇÃO AS SINADO ENTRE INEA E CTEX 

“a) colaborar com o INEA na fiscalização da RBG, comunicando qualquer dano ambiental que observe na 
área da RBG e seu entorno; b) elaborar, em conjunto com o INEA, um plano de fiscalização para a UC; c) 
elaborar, em conjunto com o INEA, um plano de prevenção e combate a incêndios florestais; d) viabilizar 
o acesso de servidores do INEA aos locais onde existam estruturas de apoio a gestão da RBG; e) 
implantar um sistema de monitoramento por câmeras, a partir das torres existentes nas instalações do 
CTEx, para fiscalização e controle de incêndios; f) disponibilizar pessoal do CTEx para participação de 
capacitação, parte do Programa de Guarda-parque.” 

 
Uma das primeiras ações desenvolvidas no âmbito desse termo de cooperação foi a 
capacitação oferecida pelos guarda-parques da RBG a cerca de 200 militares do CTEx, que 
irão compor a brigada de prevenção e combate a incêndios da RBG e auxiliar nas ações, 
sempre que solicitados. 
 
A RBG conta, desde 2010, com um destacamento do SEGPAR constituído por sete guarda-
parques, o que representou um avanço em relação às ações de patrulhamento e fiscalização na 
unidade. De acordo com o artigo 3o do Decreto Estadual nº 41.089/2007, que cria o Serviço de 
Guarda-Parques dentro do Corpo de Bombeiros Militar, os guarda-parques teriam as seguintes 
atribuições: I – prevenir, fiscalizar e combater incêndios florestais e queimadas, no interior da 
UC e seu entorno imediato; II – garantir a segurança dos visitantes e funcionários; III – 
empreender ações de busca e salvamento no interior da UC; IV – zelar pelo cumprimento da 
legislação ambiental e atos normativos específicos da UC em seu interior e entorno imediato; V 
– promover atividades de interpretação natural, cultural e histórica relacionadas à UC; VI – 
promover ações de caráter socioambiental voltadas para as comunidades do entorno ou ainda 
residentes em seu interior; e VII – zelar pelo patrimônio físico das unidades de conservação. 
Este decreto prevê ainda que os guarda-parques são autoridades competentes para proceder a 
lavratura de autos de constatação de infração ambiental. 
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Suas atividades, no entanto, estão mais relacionadas à prevenção e combate a incêndios, ao 
patrulhamento da UC, orientando moradores, pescadores e outros usuários da unidade e 
entorno e, quando necessário, emitindo notificações preventivas. Eles também têm auxiliado no 
recebimento de grupos escolares que visitam a UC.  
 
Os autos de constatação de infração ambiental atualmente são emitidos apenas pelos chefe e 
subchefe da UC, cujos nomes constam da Portaria INEA 228, de 28 de junho de 2011, que 
indica os funcionários do INEA que têm competência para lavraturas de autos de constatação, 
medidas cautelares e demais instrumentos administrativos inerentes ao poder de política 
ambiental. Desse modo, quando há a necessidade de algum apoio para a fiscalização durante o 
patrulhamento da UC, e estes funcionários não estão em campo, eles são chamados pelos 
guarda-parques, para que possam tomar as medidas cabíveis. 
 
Espera-se, no entanto, que em breve os guarda-parques possam ser capacitados para que  
possam somar-se ao chefe e subchefe da UC na emissão de autos de constatação na RBG e 
em outras ações de fiscalização na unidade. 
 
Os instrumentos administrativos utilizados pela equipe da RBG, atualmente, estão 
apresentados na Tabela 3 - 29 , assim como a quantidade de vezes que foram emitidos no 
período de 2007 a 2010. 
 
Tabela 3 - 29 . 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 

Fonte: Relatório de atividades RBG, 2010; SEGPAR, 2011. 
 
Outra importante ação que auxiliará na fiscalização e conservação da RBG é o cercamento dos 
limites da reserva. Com recursos advindos de compensação ambiental e sob a gestão 
financeira do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), foi contratada uma empresa 
para realizar o cercamento de parte do perímetro da UC, com a instalação de 18,36 km de 
cerca nos limites da RBG. O cercamento foi concluído em outubro de 2011 e foram instalados 
moirões de concreto com três metros de altura, com uma distância de três metros entre cada 
moirão. As cercas foram feitas de cinco fileiras de arame, sendo as duas mais baixas (a partir 
de 0,60 m em relação ao solo) compostas de arame liso, para permitir o deslocamento da 
fauna, e as demais fileiras de arame farpado. Eventualmente, alguns trechos da cerca têm sido 
danificados por pessoas que querem atravessar a UC e reparos têm sido feitos sempre que os 
estragos são identificados. 
 
As áreas cercadas são apresentadas na Figura 3 - 63  e correspondem basicamente aos 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, permitindo que elas sejam demarcadas, 
facilitando a identificação das áreas pertencentes à UC. 
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Figura 3 - 63 . 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. 
 
As áreas que continuam sem cercamento são: I) os limites da RBG com o rio Piraquê, a oeste; 
e II) os limites da RBG com a Restinga da Marambaia, ao sul, que é uma área de domínio 
militar.  
 
Além do cercamento, esse projeto incluiu também a instalação de 17 placas de sinalização na 
RBG, informando e orientando quanto à presença da UC, uma medida fundamental para 
contribuir com as ações de patrulhamento e fiscalização da unidade. 
 
O patrulhamento e a 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 principal objetivo dessas ações é coibir a invasão da unidade para atividades 
de pesca ou recreação, a realização de aterros ou construções por moradores lindeiros, bem 
como atividades que possam ocasionar incêndios e a supressão de vegetação na área.  
 
O patrulhamento fluvial é esporádico, realizado com o apoio do CTEx, que pilota os barcos, e 
varia em função da disponibilidade de combustível e das condições de maré. Considerando as 
atividades de pesca irregular que são realizadas no interior da unidade e a presença constante 
de embarcações diversas circulando nos canais e rios sem autorização, é fundamental reforçar 
as ações de patrulhamento e fiscalização via fluvial, diminuindo a incidência e o conseguinte 
impacto dessas atividades para a integridade 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 reserva. Estes compreendem desde o carro da 
UC, as embarcações, até os recursos humanos, isto é, os guarda-parques, chefe e subchefe da 
RBG, de onde se deslocam para as ações de fiscalização. 
 
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. 
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3.3.4.2.  Pesquisa científica  
 
De acordo com o SNUC (Lei nº 9.985/2000), as reservas biológicas têm como objetivo a 
preservação integral da biota e de seus atributos naturais, sem interferência humana direta ou 
modificações ambientais, com exceção das medidas e ações de manejo necessárias para 
recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos 
naturais. O 10o artigo dessa mesma lei destaca que, nas reservas biológicas “a pesquisa 
científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e 
está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 
regulamento”. Desse modo, o programa de pesquisa de uma reserva biológica deve contribuir, 
sobretudo, para atender as suas demandas de manejo. 
 
Historicamente, gestores de UC tem se deparado com a falta de informações seguras sobre 
aspectos ecológicos e socioeconômicos dessas áreas, de modo a permitir-lhes maior 
propriedade ao lidar com temáticas relativas ao manejo da paisagem e à gestão integrada de 
recursos (FARIA et al., 2007). Para esses autores, gerir uma UC sem possuir informações 
sistematizadas advindas de pesquisas e monitoramento é uma tarefa que de complexa, passa a 
ser inviável, principalmente onde existem muitas pressões externas (FARIA e PIRES, 2007). 
Dessa forma, fica clara a importância do estímulo e fomento à realização de pesquisas em UC, 
o que permitirá a geração de novos conhecimentos e subsidiará a própria gestão da unidade, 
incorporando novas informações ao ciclo da gestão e promovendo o seu manejo adaptativo. 
 
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. Os pesquisadores com projetos de pesquisa autorizados devem encaminhar 
relatórios semestrais e ao término do projeto, duas cópias do relatório final impressas e 
assinadas e uma cópia em meio digital, assim como cópia de artigos científicos ou qualquer 
publicação que tenha sido originada a partir do trabalho. 
 
Segundo informações do SEPES a realização da pesquisa científica nas UC estaduais é muito 
bem vinda e tem sido estimulada, no entanto, existem desafios que precisam ser superados. 
Entre eles está a falta de comunicação por parte de alguns pesquisadores que iniciam ações de 
pesquisas na UC sem comunicar ao INEA ou cumprir os procedimentos estabelecidos pela 
norma que regulamenta a atividade, e a falta de encaminhamento de relatórios de atividades ou 
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 na RBG para o adequado recebimento 
de pesquisadores. A unidade não conta com infraestrutura destinada ao alojamento de 
pesquisadores e laboratório para triagem, para análises preliminares e acondicionamento de 
amostras durante a atividade de campo.  
 
Esse tem sido um fator de desestímulo à realização de pesquisas na área, uma vez que já 
ocasionou a desistência de dois projetos, que, mesmo tendo passado por todas as etapas de 
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autorização, acabaram não sendo conduzidos porque a unidade não dispunha de estrutura 
adequada para a condução desses projetos. Essa fragilidade deve ser observada, já que os 
resultados desses projetos, que visavam investigar a biologia e dinâmica populacional de duas 
espécies de caranguejo de interesse comercial que são exploradas no território da RBG, 
certamente trariam enorme contribuição para a gestão da unidade.  
 
O projeto para a reforma e ampliação da sede da RBG, aprovado pela Câmara Técnica de 
Compensação Ambiental, prevê a construção de alojamentos e laboratório de triagem para 
pesquisadores, o que deve, em poucos meses, melhorar as instalações da unidade para a 
pesquisa.  
 
Outro fato relevante, é que nem todos os funcionários da RBG tem conhecimento das 
atividades de pesquisa realizadas no seu interior, o que, em alguns casos, pode ocasionar 
conflitos entre a atividade de pesquisa e outras ações de manejo, além de subestimar o 
potencial de aplicação dos resultados das pesquisas no manejo e gestão da UC. É preciso, 
portanto, promover uma aproximação entre os técnicos da unidade e pesquisadores. 
 
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 prioritários para a pesquisa e o monitoramento na RBG. 
 
A reserva também carece de pesquisas na área de arqueologia. Apesar da existência dos 43 
sambaquis na unidade e seu entorno, as últimas pesquisas sobre os sambaquis de que se tem 
registro na reserva aconteceram no ano de 1995. Grande parte dos sambaquis já foi destruído 
ou encontra-se em situação vulnerável, de modo que é fundamental estimular pesquisas 
interdisciplinares (arqueologia, zoologia, antropologia) nos sambaquis, que possam orientar 
ações de conservação dos mesmos, e contribuir para as atividades de educação ambiental e 
patrimonial conduzidas na UC. 
 
Cabe destacar que mesmo antes da existência dos instrumentos legais que regulamentam a 
pesquisa na UC, os manguezais da RBG vinham sendo investigados, como parte de um 
programa de pesquisa e monitoramento dos manguezais conduzido pelo Núcleo de Estudos 
sobre Manguezais da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(NEMA/UERJ). Inúmeras dissertações e teses vêm sendo produzidas a partir desse programa 
sobre as características estruturais das florestas de mangue, a relação floresta-planícies 
hipersalinas, a resposta dos manguezais frente às mudanças climáticas, dentre outros temas, 
de modo que é fundamental incorporar todo o conhecimento gerado sobre os manguezais da 
RBG à gestão e manejo da unidade.  
 
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)18. 
 
O detalhamento dos projetos de pesquisas cadastrados e autorizados pelo INEA na RBG 
encontra-se abaixo. 
 

                                                        
 
18 http://www.inea.rj.gov.br/pesquisa/rb_guaratiba_pesq.asp 
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Pesquisas em andamento: 
1. Título: Avaliação da utilização de manguezais como indicadores de variações do nível médio 
relativo do mar através da análise da zonação e sucessão de espécies vegetais. 
Instituição: UERJ 
Responsável: Mario Luiz Gomes Soares 
Número da autorização: 009/2007 
 
2. Título : Revisão taxonômica do grupo Vriesea platynema Gaudich (Bromeliaceae). 
Instituição: MNRJ 
Responsável: Ricardo Loyola de Moura 
Número da autorização: 016/2008 
 
3. Título: Delimitação específica em Chusquea subgênero (Poaceae: Bambuseae). 
Instituição: UEFS 
Responsável: Aline Costa da Mota 
Número da autorização: 011/2009 
 
4. Título: Filogenia e revisão taxonômica do clado Pchystachys-Thyrsacanthus (Acanthaceae). 
Instituição: UEFS 
Responsável: Ana Luiza Andrade Côrtes 
Número da autorização: 012/2009 
 
5. Título : Estudo do potencial de sequestro de carbono em florestas de mangue de Guaratiba 
(Rio de Janeiro, RJ). 
Instituição: UERJ 
Responsável: Mario Luiz Gomes Soares 
Número da autorização: 027/2009 
 
6. Título: Abundância, riqueza e diversidade de anfíbios e répteis em diferentes localidades do 
Estado do Rio de Janeiro: grau de conservação da floresta, taxa de mudança altitudinal e uso 
de recursos hídricos. 
Instituição: UERJ 
Responsável: Jorge Antônio Lourenço Pontes 
Número da autorização: 002/2010 
 
7. Título: Ecologia da comunidade de peixes do canal do Bacalhau, manguezal de Guaratiba - 
Baía de Sepetiba - RJ. 
Instituição: UFRRJ 
Responsável: Antônio Gomes da Cruz Filho 
Número da autorização: 026/2010 
 
8. Título: Isolamento de flavonóides por cromatografia contracorrente. 
Instituição: UFRJ 
Responsável: Fernanda das Neves Costa 
Número da autorização: 031/2010 
 
9. Título : Comparação entre a endofauna de um ambiente de marisma e uma área desnuda 
adjacente. 
Instituição: Unigranrio 
Responsável: Ricardo O'Reilly Vasques 
Número da autorização: 036/2010 
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10. Título: Levantamento da fauna associada ao "Bostrychietum" em três pontos num 
manguezal de Barra de Guaratiba. 
Instituição: Unigranrio 
Responsável: Ricardo O'Reilly Vasques 
Número da autorização: 037/2010 
 
11. Título: Avaliação dos impactos das mudanças climáticas em peixes jovens em zonas rasas 
costeiras do sul do estado do Rio de Janeiro: comparações entre praias arenosas, oceânicas, 
estuarinas e de baías. 
Instituição: UFRRJ 
Responsável: Ana Paula Guedes 
Número da Autorização: 041/2011 
 
Pesquisas encerradas 
 
1. Título: Caracterização estrutural das florestas de mangue de Guaratiba – Rio de Janeiro, RJ. 
Instituição: Instituto Marés 
Responsável: Gustavo Calderucio Duque Estrada 
Número da autorização: 001/2008 
 
2. Título: Os "espaços de incerteza" e a "desterritorialização subjetiva": o "pacto da 
conservação" na perspectiva de uma geografia socioambiental das áreas naturais protegidas. 
Instituição: UFF 
Responsável: Evandro Bastos Sathler 
Número da autorização: 019/2008 
 
Pesquisas aprovadas, mas que não foram conduzidas  
 
1. Título:   Dinâmica populacional e produção secundária de Aratus pisonii (H. Milne Edwards, 
1837) (Brachyura: Grapsidae) ao longo de um gradiente ambiental no manguezal de Guaratiba, 
RJ. 
Instituição:  UFF 
Responsável : Abílio Soares Gomes 
Número da autorização:  002/2009 
 
2. Título:  Biologia, dinâmica populacional e manejo do caranguejo-uçá (Ucides cordatus 
Linnaeus, 1763) e do guaiamum (Cardisoma guanhumi Latreille, 1825) no manguezal de 
Guaratiba, RJ. 
Instituição:  UFF 
Responsável : Abílio Soares Gomes 
Número da autorização:  003/200



116 
 

A Figura 3 - 64  apresenta o número de pesquisas já realizadas ou em andamento nas UCs 
estaduais de proteção integral no Rio de Janeiro e que foram objeto de solicitação de 
autorização de pesquisa a partir do ano de 2005. É possível observar que a RBG, em 
comparação a algumas UCs Estaduais, ainda apresenta um número relativamente pequeno 
de pesquisas científicas. Considerando o seu fácil acesso e proximidade com instituições de 
pesquisa e ensino da cidade do Rio de Janeiro, esse número deve aumentar, especialmente 
com a implantação de um programa de incentivo à pesquisa científica na UC. 
 

 
Figura 3 - 64. Número de pesquisas científicas encerradas ou em andamento nas UCs estaduais das 
categorias parque, reserva biológica e estação ecológica do Rio de Janeiro, a partir de 2005 
Fonte: INEA, 2011. 
 
Esse programa deve incluir: I) a estruturação da UC para o acolhimento de um grupo maior 
e mais diverso de pesquisas, com alojamento e laboratórios de pesquisa ou salas de 
triagem; II) a definição dos temas que sejam prioritários à pesquisa na unidade, 
especialmente aqueles que podem direcionar as ações de manejo; III) melhoria da 
comunicação interna da UC para que seus funcionários conheçam as atividades 
desenvolvidas na área; III) a capacitação de guarda-parques e outros funcionários para 
acompanhamento de pesquisadores na UC; e IV) a divulgação junto a instituições de 
pesquisa e ensino da disponibilidade da RBG para receber pesquisadores e de temas 
prioritários para a pesquisa na área.  
 
3.3.4.3.  Uso público e educação ambiental 
 
Segundo o SNUC (Lei nº 9.985/2000), algumas categorias de manejo, como a reserva 
biológica, são bastante restritivas quanto ao uso público, permitindo apenas atividades de 
educação e interpretação ambiental, limitadas e controladas, que devem ser desenvolvidas 
de acordo com regulamento específico da unidade. É desejável também que essas 
atividades ocorram principalmente na periferia da UC e seu entorno, uma vez que, para 
essa categoria de unidade é esperado o mínimo de interferência humana. 
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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. 
 
Desse modo, os programas de educação ambiental de uma UC devem considerar 
primordialmente quatro aspectos: 1) criar ou fortalecer o apoio público; 2) criar ou melhorar 
canais de comunicação entre a UC e a população; 3) desenvolver a consciência 
conservacionista e promover o reconhecimento local quanto à importância das UCs; e 4) 
servir como instrumento de envolvimento e participação pública (ROCHA, 1997). 
 
Os programas de educação e interpretação ambiental devem funcionar, portanto, 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). 
 
As unidades de conservação têm ainda potencial singular para a realização de processos 
educativos, principalmente para professores e estudantes. Além de proporcionar um espaço 
para o estudo do meio em ambientes naturais protegidos, em geral elas dispõem de 
estruturas, equipamentos e técnicos ligados à área ambiental, que favorecem o 
desenvolvimento das atividades educativas (SÃO PAULO, 2009). 
 
Devido às suas peculiaridades e sua importância biológica, o ecossistema manguezal 
costuma ser objeto de estudo das aulas de Ciências e Biologia, dos ensinos fundamental e 
médio, e também por estudantes universitários de disciplinas diversas relacionadas às 
Ciências Biológicas. Aliado a isto, o fato da RBG estar localizada em uma grande metrópole 
e em uma área de relativamente fácil acesso, favorece a sua utilização como um verdadeiro 
laboratório ao ar livre, que pode ser utilizado por estudantes de diferentes faixas etárias. 

Cabe destaque também a presença dos sambaquis no território da RBG. É fundamental 
explorar a história e outras informações sobre esses sítios arqueológicos na condução de 
um programa de educação patrimonial na unidade. O princípio da educação patrimonial é 
contribuir para a ampliação de uma nova visão do patrimônio cultural brasileiro em sua 
diversidade de manifestações, a ser utilizada e explorada na educação de crianças e 
adultos, ou ainda como instrumento de motivação, individual e coletiva, para a prática da 
cidadania (HORTA s/d). Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho 
educacional centrado no patrimônio cultural, no caso da RBG, os sambaquis, como fonte 
primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo (HORTA s/d), princípios 
que dialogam inteiramente com aqueles da educação ambiental. 

A atividade de uso público que vem sendo desenvolvida na RBG é a visitação escolar. A UC 
tem recebido a visita de alunos dos ensinos fundamental e 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, informando sobre a escola, a série, o número de alunos que farão a 
visita, e indicando o responsável pelo grupo.  

Um dos principais parceiros da UC para a atividade de visitação escolar é o CTEx, no 
entanto, outras instituições, como a ONG Mundo da Lama (com a qual a RBG têm um termo 
de cooperação com foco nas atividades educativas) e a Associação de Moradores da Barra 
de Guaratiba, também já atuaram em parceria com a UC em atividades com fins 
educacionais. 

A RBG não dispõe de materiais informativos e de divulgação e a sinalização da unidade foi 
implantada recentemente, no final de 2011. Em relação às ações de divulgação, nos anos 
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de 2008 e 2009 houve uma campanha em escolas, quando os funcionários da UC visitaram 
as unidades de ensino dos bairros próximos, apresentando a RBG e convidando as escolas 
para conhecê-la. 

A reserva também não dispõe de infraestrutura destinada ao atendimento dos visitantes. 
Atualmente apenas dois sítios são utilizados pelas escolas que visitam a RBG. Um deles é 
na região de Araçatiba, cujo acesso se dá pela Estrada Roberto Burle Marx e o outro ponto 
localiza-se no interior do CTEx, com acesso pela Avenida das Américas, conforme pode ser 
visualizado na Figura 3 - 65  e na Figura 3 - 66 . 

 
Figura 3 - 65. Localização dos pontos de visitação que têm sido usados na RBG 
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Figura 3 - 66. A . Estrada de acesso à região de Araçatiba. B e C. Região de manguezal em 
Araçatiba, utilizada nas atividades de visitação. D. Entrada do CTEx. E. Estrada de acesso ao 
manguezal, na área do CTEx. F. Local no CTEx utilizado nas atividades de educação ambiental.  

Em função do horário de funcionamento do CTEx (até às 16:00h e não atende pessoas 
externas às sextas-feiras), atualmente as visitas escolares e atividades de educação 
ambiental têm sido concentradas na região de Araçatiba. 

As visitas são sempre acompanhadas pelos funcionários da RBG (gestor da unidade ou 
guarda-parques), que apresentam a unidade, destacam sua importância no contexto 
socioambiental e orientam os visitantes quanto às regras de comportamento dentro da 
unidade, assegurando que as atividades sejam realizadas dentro dos limites permitidos e de 
forma a não causar impactos ao ambiente natural. No entanto, como as ações de educação 
ambiental na RBG caracterizam-se, em sua maioria, por estudos do meio/aulas práticas de 
conteúdos trabalhados em sala de aula, geralmente associados ao ecossistema manguezal, 
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 desempenha um 
papel passivo no contexto das ações de educação ambiental, não oferecendo um roteiro e 
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um conjunto de atividades que possam ser implementadas, monitoradas e avaliadas 
periodicamente pela equipe da unidade.  

Com base nos relatórios anuais de atividades (dos anos de 2007 a 2010) e nos relatórios 
mensais 19  de atividades da reserva disponibilizados pelo seu gestor, no período 
compreendido entre 2007 e 2010 apenas 162 pessoas, entre estudantes e professores de 
ensinos fundamental e superior visitaram a RBG, sendo que em 2008 não houve visitação 
escolar. Contudo, há que se destacar que esse número é subestimado, uma vez que não foi 
possível levantar informações sistemáticas, mês a mês, das visitas realizadas para todos 
esses anos, por falta de um registro preciso na UC. Em 2011, o número de alunos e 
professores que visitaram a RBG foi bastante expressivo e pode ser considerado atípico 
para a UC: foram 1.002 pessoas, entre estudantes dos ensinos fundamental, médio e, em 
menor escala, universitários (Figura 3 - 67 ). 
 

 
Figura 3 - 67.  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 3 - 30 . 
 
Tabela 3 - 30.  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 

                                                        
 
19 As informações sobre visitação consideraram dados dos relatórios de atividades mensais da UC, porém nem todos os 
relatórios mensais do período de 2007-2011 estavam disponíveis para consulta na sede da unidade. 
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UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro Pública Seropédica 

Fonte: relatórios da RBG. 
 
Esse expressivo crescimento da visitação escolar em 2011 deve-se à presença de uma 
empresa de turismo pedagógico, que tem mobilizado um grande número de alunos para 
visitarem a unidade. 
 
Como pode ser observado, a maioria das escolas que visita a RBG é da rede particular de 
ensino, cujos alunos possuem condições de pagar pelo transporte, uma vez que obter 
transporte público para as atividades de visitação à UC ainda é desafio a ser superado, o 
que dificulta a participação de escolas públicas nesse processo. A única escola pública a 
visitar a RBG foi a EM Professor Castilho, localizada na Estrada da Matriz, próximo à sede 
da reserva. No entanto, segundo o chefe da unidade, existe a intenção de se utilizar o 
ônibus do Exército para realizar transporte de alunos de escolas públicas do entorno à RBG, 
o que facilitaria o acesso e promoveria a ampliação da visitação com fins educacionais a 
esta UC. 
 
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 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, como 
sugerem Dietz  e Nagata, 1995; Jacobson e Pádua, 1995 e Weber, 1995 apud Rocha, 1997. 
 
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. 
 
Outra ação necessária é melhorar as instalações da RBG e a sua infraestrutura de apoio, 
como sanitários, área para alimentação, estacionamento para ônibus e outros veículos na 
área ou entorno. Parte dessa infraestrutura será provida com a construção do centro de 
educação ambiental e de visitação em Araçatiba, projeto que já foi aprovado pela Câmara 
Técnica de Compensação Ambiental. 
 
Outro aspecto fundamental é promover uma maior divulgação da RBG, explorando 
diferentes mídias, como materiais informativos, rádio, TV, internet, palestras em escolas, 
entre outras.  
 

3.3.5.  Atividades ou situações conflitantes identi ficadas na UC e entorno 
 
A região onde se insere a RBG é considerada uma das próximas fronteiras de expansão 
urbana no município do Rio de Janeiro. O crescimento da ocupação e do parcelamento do 
solo na planície costeira, potencializado pela abertura do Túnel da Grota Funda e pela 
duplicação da Avenida das Américas representa uma ameaça em potencial para a RBG.  
 
A duplicação da Avenida das Américas, que corta a face norte da unidade, já estava prevista 
na Lei nº 5.482/2010, que recategorizou e redelimitou a unidade:  
 
“Art. 7º Fica assegurada, se necessária, a ampliação da Rodovia RJ-071, Avenida das 
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Américas, observados, neste caso, os dispositivos do Decreto Estadual n° 40.979, de 15 de 
outubro de 2007.”  
 
As obras de duplicação estão em curso, mas mesmo com as salvaguardas recomendadas 
no processo de licenciamento, essa atividade exerce uma pressão importante sobre a UC, 
aumentando a fragmentação na área.  
 
A presença de estradas (como é o caso da Avenida das Américas e da Estrada Roberto 
Burle Marx, limítrofes à unidade) dividem os manguezais, afetando a frequência de 
inundação pelas marés, e cortam outros sistemas associados, como brejos, afetando o fluxo 
de água doce em direção ao sistema, comprometendo a dinâmica dos manguezais 
(SOARES et al., 2011). Além disso, a impermeabilização do solo e a alteração da drenagem 
das águas fluviais e pluviais interferem no aporte de água doce no sistema, o que afeta 
diretamente a sua  manutenção (LARDOSA, 2011), Dessa forma, a proteção das áreas a 
montante da RBG é fundamental para reduzir os impactos sobre a unidade.  
 
Outra questão relevante para a RBG é a expansão industrial que vem ocorrendo ao longo 
da baía de Sepetiba. Entre as indústrias com maior potencial poluidor estão as do setor 
metalúrgico, seguidas pelas indústrias químicas (SEMADS/RJ, 1998), responsáveis pelo 
lançamento de diversas substâncias tóxicas, principalmente metais pesados, nas águas da 
baía. Na região onde localiza-se a RBG, isto é, o fundo da baía, os fluxos das correntes de 
circulação são mais lentos e mais propícios à contaminação (BARCELLOS, 1995) e esse 
impacto sobre a unidade deve ser avaliado e monitorado. Além disso, a poluição atmosférica 
também deve ser observada. 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 
(WALDEHEIN e SANTOS, 2004). 
 
A principal atividade desenvolvida no território da RBG que conflita com a sua categoria de 
manejo é a pesca e a coleta de recursos do manguezal. A pesca de arrasto promove o 
revolvimento dos sedimentos do fundo e leva à formação de bancos de areia que 
influenciam diretamente na circulação das correntes locais, além de tornar disponível na 
massa d’água diversas sustâncias contaminantes que já estavam em parte imobilizadas 
(LARDOSA, 2011). Além disso, a intensa captura pode estar influenciando os estoques 
pesqueiros na região, o que já vem sendo percebido por parte dos pescadores artesanais 
que frequentam a unidade. 
 
Segundo levantamento realizado durante as oficinas de diagnóstico participativo, 
aproximadamente 300 famílias vivem da pesca e coleta de invertebrados aquáticos nos 
manguezais da UC, especialmente na região da Barra de Guaratiba. Apesar da atividade 
pesqueira não ser permitida em uma reserva biológica, que figura dentre as mais restritivas 
do SNUC, esta atividade sempre existiu na região. Isso representa um desafio para a gestão 
da RBG, uma vez que muitas dessas famílias dependem desta atividade para sua 
subsistência, como principal atividade econômica, ou ainda para a complementação da 
renda familiar.  
 
Além da restrição imposta pela presença de uma UC de proteção integral, a carta náutica da 
região (1622) proíbe a navegação e a pesca nos rios Portinho e Piracão, bem como nos 
canais do Torto, Pedrinho e Bacalhau, em função das atividades militares que ocorrem na 
região, o que reforça a importância de se ordenar a atividade pesqueira no território da 
unidade.  
 
Em 2002, Silva (2006) entrevistou 40 catadores de caranguejo de Barra de Guaratiba que 
vivem da coleta de caranguejo-uçá (U. cordatus) e guaiamum (C. guanhumi) no território da 
RBG. Segundo a autora, esse número representava, à época, 50% da comunidade 
caranguejeira da região. Nas entrevistas foram levantadas informações socioeconômicas, o 



123 
 

conhecimento bioecológico sobre as espécies coletadas, bem como informações sobre o 
período de defeso e a conservação do manguezal. Os dados indicam que o tempo médio de 
profissão desses coletores varia entre 02 e 44 anos, e a renda mensal entre R$ 100,00 e 
R$ 1.200,00 (SILVA, 2006). Esses dados mostram que alguns catadores têm vivido dessa 
atividade há décadas, mas sinalizam também o ingresso de novas pessoas nesta prática, o 
que indica a necessidade de um maior controle sobre essa atividade na região. 
 
Os catadores são unânimes ao afirmar que tem havido uma diminuição na quantidade de 
caranguejo, e associam esse fato não só a degradação ambiental que a região vem 
sofrendo, como também a intensificação da coleta e a introdução de novas técnicas de 
captura predatórias (ALVES e NISHIDA, 2003 apud SILVA, 2006).   
 
A Tabela 3 - 31  aponta a percepção sobre a bioecologia das espécies capturadas, bem 
como informações sobre a comercialização dos mesmos. 
 
Tabela 3 - 31 . Percepção dos caranguejeiros de Barra de Guaratiba sobre bioecologia e aspectos 
comerciais de U. cordatus e C. guanhumi nos manguezais da RBG. 
PERGUNTAS Ucides cordatus Cardisoma guanhumi 
Captura o caranguejo? Sim – 100% Sim – 90% 

Não – 10% 

Técnica empregada Braço – 46% 
Laço – 38% 
Tampado – 16% 

Braço – 21% 
Laço – 65% 
Tampado – 7% 
Só na andada – 7% 

Visitas ao manguezal/por semana 2 dias – 41% 
3 dias – 50% 
5 dias – 4,5% 
6 dias – 4, 5% 

1 dia – 37,5% 
2 dias – 50% 
6 dias – 12,5% 

Preço médio do caranguejo R$ 3 a 6 a dúzia – 33% 
R$ 10 a 12 a dúzia – 67% 

R$ 1,50 a 2 a unidade – 67% 
R$ 3 a 5 a unidade – 38% 

Tamanho do caranguejo que coleta Grande – 80% 
Médio – 20% 

Grande – 60% 
Médio – 40% 

Distingue macho e fêmea? Sim – 100% Sim – 100% 
Já criou caranguejo? Não – 100% Sim – 100% 
Já viu a andada? Sim – 100% Sim – 100% 
Quando ocorre a andada? Dezembro a fevereiro Dezembro a abril 
Fonte: adaptado de Silva (2006). 
 
Embora saibam o que é defeso e conheçam a época de restrição para cada uma das 
espécies, a maioria não cumpre o que determina a legislação por uma conjugação de dois 
fatores: as necessidades econômicas e a falta de fiscalização (SILVA, 2006). Outro aspecto 
relevante identificado nessa pesquisa é que 70% dos entrevistados tem outra fonte de 
renda, além da coleta de caranguejos, dentre elas a pesca (26%), a construção civil (43%), 
ou outras atividades (31%). 
 
Mesmo tendo trabalhado especificamente com os coletores de caranguejo, é provável que o 
contexto socioeconômico dos demais pescadores que atuam na UC seja semelhante ao 
observado pela autora. Desse modo, é fundamental investigar essa relação para 
compreender o impacto que a atividade pesqueira vem causando nos estoques e no 
manguezal de um modo geral. Vale destacar que as duas espécies de caranguejo 
mencionadas acima (U. cordatus e C. guanhumi), além de outras espécies de peixe que 
ocorrem na RBG e que são alvo das pescarias, como a pescada-olhuda (Cynoscion 
guatucupa), a pescadinha-real (Macrodon ancylodon), a corvina (Micropogonias furnieri), 
sardinha (Sardinella brasiliensis) e a tainha (Mugil liza) constam da lista nacional de 
espécies sobre-explotadas ou ameaçadas de sobre-explotação, sinalizando que a utilização 
destes recursos merece atenção.  
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Os pescadores artesanais têm a expectativa de que o INEA possa fazer um cadastramento 
dos usuários do manguezal e estabelecer um sistema de identificação dos moradores, 
restringindo o acesso a outros pescadores/coletores que não são da região, com a 
expectativa de que essa atividade possa vir a ser regularizada na UC, de maneira que é 
preciso ampliar o diálogo e a  comunicação com esse segmento. 
 
Outra atividade que merece atenção na RBG é o turismo. Estima-se que circulem, em 
média, três mil turistas por semana na região de Barra de Guaratiba, motivados pela 
presença dos restaurantes que compõem o polo gastronômico, além do manguezal, das 
praias, e de outras paisagens existentes nas proximidades da unidade. Comumente se 
observa o tráfego de embarcações de lazer de alta potência, como lanchas e jet-skis, além 
de caiaque e barcos menores nos rios e canais da RBG, embora, assim como a pesca, a 
navegação não seja permitida nos rios e canais presentes no território da RBG, segundo 
aponta a carta náutica da região (1622). A presença dessas embarcações é favorecida pela 
falta de sinalização adequada indicando os limites da unidade de conservação e pela 
ausência de patrulhamento e fiscalização. Os visitantes de final de semana acabam 
pressionando os recursos pesqueiros por conta da pesca esportiva e do uso de 
equipamentos de pesca, tipos de rede e de malha indevidos. É fundamental, portanto, 
ampliar o diálogo com o polo gastronômico e com as empresas que prestam serviços a 
esses turistas, orientando sobre a presença da UC e as restrições de uso dessa área, bem 
como da importância da sua proteção, além de aumentar a sinalização no local, bem como 
as ações de patrulhamento e educação ambiental. 
 
Em 2010 a RBG foi recategorizada para adequação da sua categoria àquelas apresentadas 
pelo SNUC, e passou por uma revisão do seus limites, excluindo áreas com ocupação 
consolidadas dentro da reserva, o que resultou na desafetação de mais de 600 casas. 
Entretanto, restaram 17 moradias no interior da unidade, cujo processo de regularização 
está sendo comandado pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU), com 
acompanhamento do INEA. As casas foram sinalizadas e a negociação para que essas 
famílias sejam removidas e reassentadas em outro local está em andamento. Contudo, 
considerando que o processo é relativamente moroso, é preciso manter diálogo constante 
com o SPU e com os moradores, orientando-os e fiscalizando essas áreas para evitar que 
construções irregulares avancem sobre o território da unidade. 
 
Outro aspecto que merece atenção diz respeito à poluição causada pelo despejo de lixo e 
esgoto nos rios que cortam o manguezal. O rio Piraquê, que está no limite oeste da reserva, 
nasce no Maciço da Pedra Branca e passa por regiões de grande adensamento 
populacional, como o bairro de Campo Grande, carreando dejetos industriais e domésticos 
daquela região. Ao chegar ao baixo curso do rio, nas proximidades da RBG, recebe um 
volume importante de efluentes domésticos, lançados in natura no rio, de modo que esse 
parece ser o trecho mais crítico do rio. 
 
Por outro lado, os rios Piracão e Portinho, que nascem no Maciço da Pedra Branca, cruzam 
a região de Guaratiba até chegar à RBG e também carreiam dejetos urbanos dessa região 
que, embora tenha uma ocupação menor e com características ainda bastante rurais, 
também representa um impacto importante para a UC. Há ainda as moradias que estão 
localizadas no entorno imediato da RBG, ao longo da Estrada Roberto Burle Marx, e lançam 
seus efluentes diretamente no manguezal, sem nenhum tratamento.  
 
A Rio Águas e a Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) instalaram recentemente 
uma Estação de Tratamento de Esgotos na região, mas é preciso buscar soluções locais, 
para as moradias do entorno da UC, que assegurem tratamento alternativo do esgoto antes 
de chegar ao manguezal, bem como ações de infraestrutura e planejamento urbano em toda 
a área de entorno da unidade. 
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O lixo doméstico, frequentemente encontrado nos manguezais de Guaratiba, também deve 
ser alvo de atenção. Embora a maior parte dos moradores destinem o lixo doméstico à 
coleta pública realizada pela COMLURB, nos trabalhos de campo muito lixo foi observado 
em diversos pontos limítrofes e no interior da RBG, indicando a necessidade de um diálogo 
com a prefeitura para a ampliação dos serviços públicos de coleta, além de ações de 
educação ambiental com os moradores do entorno. 
 
Outra questão que merece atenção no entorno da RBG são os incêndios florestais. A 
disposição de oferendas, tais como: velas, alguidares de barro, garrafas de bebida, restos 
de comida e animais vivos, como parte das manifestações religiosas, foram observadas com 
relativa frequência nos limites da RBG. A elas têm sido atribuídas a causa de frequentes 
incêndios que ocorrem no entorno da reserva, e que algumas vezes chegam a atingir seu 
interior. Estas oferendas foram observadas sobretudo na Avenida das Américas e na região 
de Araçatiba e medidas de sensibilização e educação ambiental devem ser dirigidas a este 
público para reduzir a incidência de incêndios sobre a unidade. Além dessa causa, o fogo 
também é utilizado para a renovação de pastagens e limpeza de terrenos, o que pode levar 
à ocorrência de incêndios. 
 
3.4.  ACESSOS À UC  

 
A RBG está inserida na região metropolitana do Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade, no 
bairro de Guaratiba. 
 
O Aeroporto Santos Dumont, localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, está distante 
da reserva cerca de 44 km. Já o Aeroporto internacional Tom Jobim, localizado na Ilha do 
Governador, dista cerca de 43 km da RBG. Há ainda o Aeroporto de Jacarepaguá, que fica 
na Avenida Ayrton Senna, a cerca de 26 km da reserva. 
 
Os acessos à unidade se dão por terra. Para quem vem pela zona oeste dos bairros de 
Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio, o acesso se dá pela Avenida das Américas e pela 
Estrada Roberto Burle Marx. Vindo da zona norte ou zona oeste, pelo bairro de Santa Cruz, 
ou pela Estrada do Mato Alto, o acesso é pela Avenida Brasil. 
 
Quanto ao transporte local, 47 empresas operam o transporte por ônibus no Rio de Janeiro. 
Existem quatro linhas de ônibus circulares que saem da Barra da Tijuca e chegam às 
proximidades da RBG, cujos números e trajetos são apresentados na Tabela 2 - 5.  
 
Há ainda outras quatro linhas de ônibus que saem da Rodoviária de Campo Grande, na 
zona oeste da cidade, chegam até as imediações da reserva. O número e trajeto dessas 
linhas figuram na Tabela 2 – 6. 
 
Há ainda um ônibus especial que sai do Terminal Menezes Cortes, em direção à Pedra de 
Guaratiba, cuja linha é 1134. 
 
3.5. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA E HISTÓRICO DE REDELIMITAÇÕ ES 
 
A RBG foi criada pelo Decreto Estadual nº 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 seus limites: 
 

área que abrange terrenos de marinha, acrescidos de mangues, delimitados 
pelo Serviço do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda, e cujo 
perímetro se desenvolve da seguinte forma: a partir da foz do Rio Piracão 
subindo esse rio, segue o limite da Fazenda Modelo de Guaratiba, de 
propriedade estadual, até a Estrada da Matriz; continua por essa estrada 
até a Estrada da Ilha e, por esta, até a Estrada Velha de Guaratiba, 
atingindo a ponte que liga a Restinga da Marambaia ao continente; 
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prossegue o perímetro, a partir dessa ponte, pela costa sul do Canal do 
Bacalhau e do Canal do Pau Torto, até atingir um ponto a sudoeste da foz 
do Rio Piracão, continuando por esse rumo até o ponto inicial, fechando-se 
assim o perímetro. 

 
Segundo o seu decreto de criação, a área era gerida pela Secretaria de Abastecimento e 
Agricultura, que manteria boas relações com a Procuradoria-Geral do Estado e com o 
Departamento do Patrimônio da Secretaria de Justiça e faria os contatos necessários com o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com os Ministérios do 
Exército e da Marinha e com o Serviço do Patrimônio da União, ligado ao Ministério da 
Fazenda, para fiscalização da ocupação da área, manutenção e conservação da UC. 
 
Posteriormente em 31 de março de 1982 o Decreto Estadual n° 5.415 alterou o artigo 1º do 
Decreto 7.549, reduzindo os limites da reserva. Isso teria sido motivado pela necessidade de 
recepcionar a implantação do CTEX. O decreto novamente não apresentava a área total da 
UC. O decreto fazia a sua delimitação com a seguinte descrição: 
 

Passa a constituir reserva biológica e arqueológica na região de Guaratiba, 
tão somente a área dos terrenos de marinha e mangues já delimitada pelo 
Serviço do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda, e cujo perímetro 
assim se descreve e caracteriza: partindo da foz do Rio Piracão, subindo 
este rio, segue o limite da Fazenda Modelo de Guaratiba, de propriedade 
estadual, até encontrar o Paralelo de coordenadas geográfica 23°00´25,57° 
(7455000 m em coordenadas UTM); seguindo por este na direção leste até 
encontrar o Rio Piracão; daí segue em linha reta na direção norte, até 
encontrar a linha limite dos terrenos de marinha , continuando por esta linha 
na direção geral leste sul até encontrar a margem direita da estrada da 
Barra de Guaratiba, seguindo por esta estrada até atingir a ponte, que liga a 
Restinga de Marambaia ao continente; prossegue o perímetro a partir desta 
ponte, pela costa sul do Canal do Bacalhau e do Canal do Pau Torto, até 
atingir um ponto a sudoeste da foz do Rio Piracão, continuando por esse 
rumo até o ponto inicial, fechando-se assim o perímetro. 

 
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 restante do terreno onde 
estão construídas essas benfeitorias pertencem à RBG. Esse decreto alterou a redação do 
artigo 1º 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. Essa ampliação teria por objetivo assegurar a 
preservação dos remanescentes do manguezal "Campo do Saco" e outros remanescentes 
de vegetação contíguos à RBG, bem como recuperar as áreas degradadas ali existentes e 
garantir a manutenção das populações de animais e plantas nativas típicas daquele 
ecossistema.  

Por outro lado, ficaram desafetadas da RBG as seguintes áreas: I. áreas com ocupação 
urbana consolidada; e  II. áreas ocupadas pelo Centro Tecnológico do Exército - CTEx.  
 
As áreas denominadas Araçatiba, Caminho do Abreu, dois trechos da Estrada Roberto Burle 
Marx (antiga Estrada da Barra de Guaratiba), e as benfeitorias do Centro Tecnológico do 
Exército – CTEx, encontravam-se, na época, dentro dos limites da RBG. Possuíam 
construções consolidadas, seja por razões estratégicas do governo federal (no caso 
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específico do CTEx), ou por antropizações consequentes de ocupações irregulares iniciadas 
há décadas, ao longo da Estrada Roberto Burle Marx, Araçatiba e Caminho do Abreu, 
incrementadas após a abertura da Avenida das Américas. 
 
A negociação para exclusão dessas áreas teve início a partir de um levantamento realizado 
pelo extinto Laboratório de Geoprocessamento do IEF (LAGIEF, atualmente GEOPEA), com 
a colaboração do chefe da unidade e de três geógrafos, que recomendava que essas áreas 
fossem excluídas da unidade, considerando seu estágio de antropização elevado e a biota 
altamente modificada, o que justificaria a retirada dessas áreas dos limites da UC. A partir 
daí, desde 2008, vinha ocorrendo uma negociação com o Ministério Público Federal, 
Ministério das Cidades, a Superintendência de Patrimônio da União e o Ministério da 
Defesa, através do CTEx, para desafetação das áreas supracitadas, o que culminou com a 
assinatura da Decreto no 5.842/2010. 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. 
 
Contudo, SOARES et al. (2011) destacam que a redelimitação da unidade excluiu de seu 
território áreas associadas a ambientes palustres, consideradas fundamentais para a 
manutenção do sistema floresta de mangue-planície hipersalina, bem como para a sua 
acomodação frente a um cenário de elevação do nível médio relativo do mar. 
 
Os novos limites consolidados 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 a 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. 
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3.6.  USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 
A RBG está inteiramente inserida na planície costeira de Guaratiba (ao fundo da baía de 
Sepetiba), na qual encontram-se vários ambientes, como manguezais, planícies hipersalinas 
e brejos, além de outras formações que compõem o mosaico ambiental regional e que 
interagem na paisagem (CHAVES et al., 2010). 
 
As grandes mudanças na paisagem da região 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, já que a planície era 
propícia para a instalação dos engenhos de açúcar e os vários rios que cortam a região 
influenciavam na boa fertilidade do solo e eram favoráveis à navegação para o transporte 
dos gêneros ali produzidos, para o abastecimento do mercado carioca (MOTA, 2009).  
 
As atividades agrícolas e a produção agropecuária 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 até hoje o local guarda traços de um contexto rural. A 
região de Ilha de Guaratiba ainda mantém uma considerável área produtiva, sendo a 
floricultura uma atividade de destaque entre os sítios da região, por influência da presença 
de Roberto Burle Marx, que adquiriu o antigo Sítio Santa António da Bica (atual Sítio 
Roberto Burle Marx) em 1949 e ensinou sobre a produção de flores para diversos 
agricultores da região que forneciam plantas para seus projetos paisagísticos. Esses antigos 
aprendizes são hoje proprietários das maiores chácaras e hortos de Ilha de Guaratiba e 
influenciaram outros produtores da região, que hoje vivem dessa atividade (FERNANDES, 
2010). 
 
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 (FEEMA, 1998). 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. Com estas medidas ocorre 
a criação do distrito industrial na zona oeste (nos bairros de Campo Grande, Paciência, 
Palmares e Santa Cruz), que passa a influenciar a expansão urbana e a redução das, já 
fragilizadas, áreas rurais. 
 
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). 
 
Na região de Guaratiba, a presença industrial é pequena. Existem duas indústrias próximas 
à unidade: a Michelin e a Tuppeware. Mas 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. A 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 atividade industrial no entorno da unidade deve ser alvo 
de atenção, pelo fato de que a RBG está localizada numa porção da baía onde o baixo 
padrão de circulação limita a renovação das águas, de modo que o potencial poluidor para 
essa região é maior.  
 
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 
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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, representa 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, isto é, para a RBG, e 16 no total, que combinam a análise do território da 
unidade com o seu entorno. Essas classes são apresentadas na Tabela 3 - 32 . 
 
Tabela 3 - 32 . Critérios utilizados para o mapeamento de uso e ocupação do solo.  

Classe Cor Textura Contexto Exemplo 

Floresta - 
Estágio médio 
de regeneração 

Verde 
moderado, 
alternando 
entre claro e 
escuro 

Rugosa 

Predomínio de fisionomia 
arbustivo/arbórea, 
cobertura mediamente 
fechada com inicio de 
estratos e surgimento de 
indivíduos maiores. 

 

Floresta - 
Estágio inicial 
de regeneração 

Verde-claro 
Pouco 
rugosa 

Predomínio de fisionomia 
herbáceo-arbustiva, 
cobertura aberta. 

 

Restinga Verde-escuro 
Levemente 
rugosa 

Formação vegetal 
localizada em planícies 
arenosas, formada por 
vegetação que pode 
variar de moitas 
esparsas a florestas de 
médio porte. 

 

Floresta de 
mangue 

Verde-escuro Rugosa 

Formação florestal 
normalmente associada 
a regiões de transição 
entre o mar e a terra, em 
solos inconsolidados, 
alagados e salinos. 
Densidade varia de 
acorda com a dinâmica 
da região. 
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Apicum 
Branco, bege 
e cinza. Lisa 

Formação aberta, 
localizada em planícies 
hipersalinas, na transição 
entre florestas de 
mangue e o ambiente 
terrestre. Normalmente é 
ocupada por espécies 
herbáceas adaptadas à 
hipersalinidade do solo. 

 

Afloramento 
rochoso 

Marrom 
avermelhado 
escuro 

Lisa 
Rochas completamente 
nuas. 

 

Praia 
Branco, 
amarelo-claro 
e bege 

Lisa 
Faixa de área de praia, 
próxima à linha de costa. 

 

Áreas úmidas 

Acinzentada, 
azulada ou 
esverdeada 
e/ou cores 
escuras 
resultantes do 
acúmulo de 
matéria 
orgânica 

Levemente 
rugosa 

Áreas planas de solos 
hidromórficos, saturados 
por água 
permanentemente ou em 
determinado período do 
ano. 

 

Água 
Azul, 
cinza-escuro 

Lisa Mar, estuário e rios. 

 

Campos e 
pastagens 

Verde-claro, 
rosa e/ou  
vermelho 

Liso 

Áreas de cobertura de 
solo rala com predomínio 
de gramíneas e em 
algumas áreas o solo 
está exposto. 
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Cultivos 
Verde-claro, 
marrom Rugosa 

Áreas de cultivos 
agrícolas.  

 

Área urbana 
Consolidada 

Cinza, 
marrom, 
branco 

- 

Inclui fisionomias 
características de áreas 
urbanas densas não 
separáveis 
espacialmente. Ruas 
pavimentadas. 
Heterogeneidade de 
edificações. 

 

Área urbana 
não 
consolidada 

Cinza, 
marrom, 
verde 

- 

Inclui as áreas com 
ocupação esparsa, em 
geral por estarem em 
processo inicial de 
ocupação. Edificações 
intercaladas por terrenos 
baldios. Ruas sem 
pavimentação. 
Homogeneidade de 
edificações. 

 

Edificações 
Isoladas 

Verde, cinza, 
marrom - 

Prédios unitários ou 
pequenos conjuntos de 
edificações distantes de 
qualquer categoria de 
área urbana, sem padrão 
claro de ocupação. 

 

Favelas 
Cinza e 
marrom 

- 

Favelas em áreas 
correspondentes aos 
limites do Sabren/IPP. 
Ruas sem pavimentação, 
aglomeração de 
pequenas edificações 
com predomínio de 
telhados em tons de 
cinza. 

 

Nuvem Branco Liso Nuvem 

 

Fonte: adaptado de Goes Filho e Santos (2007). 
 
As 12 classes consideradas para a RBG são apresentadas na Tabela 3 - 33  e no mapa no 
Anexo 3 - 12. 
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Tabela 3 - 33. 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 

 
Essa análise demonstra que da área total da RBG, que corresponde a 3.360,20 hectares, 
47,66% (1.601,34 ha) correspondem à classe de floresta de mangue. Já as planícies 
hipersalinas ou apicuns, equivalem a 20,95% (704,10 ha) da área da reserva, que, embora 
distribuídos ao longo de todo o território, predominam na porção centro-oeste da RBG. 
 
As pequenas manchas de floresta em diferentes estágios de regeneração existentes na 
RBG somam 2,59% da área total da reserva (86,95 ha), e são encontradas em 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. 
Elas concentram-se na porção norte da RBG, principalmente nos setores 3 e 4, nas 
imediações da Avenida das Américas. 
 
Áreas úmidas de diferentes tipos são encontradas na RBG, equivalendo a 9,77% do total da 
unidade (328,38 ha). Essas áreas equivalem a brejos e alagados de água doce ou, ao 
menos, salobra, e estão localizadas em áreas onde o curso dos rios é natural ou 
antropicamente represado, formando ambientes permanente ou temporariamente alagados. 
 
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 a 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. 
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Licenciamentos 
 
São submetidas ao processo de licenciamento os empreendimentos e atividades que 
utilizam os recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem 
como aqueles capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. 
 
Para a caracterização das atividades/empreendimentos licenciados no entorno da RBG 
foram utilizadas informações sobre os licenciamentos estaduais disponibilizadas pela 
GEGET - INEA20.Também foram utilizadas informações sobre licenciamentos municipais 
disponibilizados pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. A partir destas informações foi 
possível classificar os licenciamentos de acordo com a atividade licenciada. A Tabela 
completa com as informações dos licenciamentos encontra-se no Anexo 3 - 13. 
 
A Tabela 3 - 34 , a seguir, apresenta a classificação das licenças estaduais e municipais, 
bem como seu número de ocorrência em um raio de 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 3 - 34. 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 
 Total Municipal  15 

 
Licenciamentos estaduais 
 
Com relação ao licenciamento estadual, o número de licenças emitidas a partir de 2002 num 
raio de 3 km da RBG totalizaram 8 (Anexo 3 - 14), enquanto se considerado um raio de 5 km 
esse número sobe para 15 (Tabela 3 - 35 ).  
 
 
                                                        
 
20  Cabe ressaltar que estas informações foram disponibilizadas por Sâmea Barcelos, da Gerência de 
Instrumentos de Gestão do Território - GEGET, e apresentam as seguintes características: 1) só estão 
cadastrados os processos que passaram pela GEGET; 2) não constam atividades licenciadas pelas prefeituras, 
superintendências e muitos que vão direto para a SEAM ou que não precisam ser localizados; 3) o cadastro 
começou a ser feito em 2002, com as atividades desde 1999; e 4) os dados mais antigos podem apresentar 
inconsistência em sua localização espacial. 
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Tabela 3 - 35. Atividades e empreendimentos licenciados pelo estado a partir do ano de 2002 num 
raio de 3 km da RBG. 

PORTE LICENÇA ANO DE 
EMISSÃO BAIRRO CLASSIFICAÇÃO Total 

GRANDE 

LI 2004 
ILHA DE 

GUARATIBA 

Terraplanagem, loteamento, 
construções e acréscimo de 
edificações 

1 

LP 2010 
PEDRA DE 

GUARATIBA 

Terraplanagem, loteamento, 
construções e acréscimo de 
edificações 

1 

MÉDIO LI 
2008 GUARATIBA 

Terraplanagem, loteamento, 
construções e acréscimo de 
edificações 

1 

2011 GUARATIBA Obras viárias 1 

PEQUENO LO 2002 
BARRA DA 

TIJUCA 
Coleta e tratamento de 
esgoto 

1 

MICRO LO 2011 CAMPO 
GRANDE 

Produção, transmissão e 
distribuição de energia 
elétrica 

1 

MÍNIMO LO 2008 GUARATIBA 
Fabricação de pinus e 
contrapinos, rebites, 
parafusos e porcas 

1 

NÃO 
ESPECIFICADO 

LO 2009 GUARATIBA Coleta e tratamento de 
esgoto 

1 

Total Geral     8 
 
Num raio de 3 km dois empreendimentos de grande porte foram licenciados (data de 
emissão das licenças 2004 e 2010), ambos relativos à “Terraplanagem, loteamento, 
construções e acréscimo de edificações”. Em relação a empreendimentos de médio porte 
também foram emitidas duas licenças, uma em 2008 e outra em 2011 relacionadas a “Obras 
viárias” e “Terraplanagem, loteamento, construções e acréscimo de edificações” 
respectivamente. 
 
Das licenças expedidas num raio de 3 km, quatro estão em Guaratiba, enquanto Pedra de 
Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Campo Grande e Barra da Tijuca apresentaram uma licença 
cada (Figura 3 - 68 ). 
  

 
Figura 3 - 68. Total de licenças expedidas em até 3 km por bairro 
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Se consideradas todas as licenças, as categorias com maior incidência foram 
“Terraplanagem, loteamento, construções e acréscimo de edificações” (n=3), “Coleta e 
tratamento de esgoto” (n=2), enquanto as demais apresentaram apenas uma licença cada 
(Figura 3 - 69 ). 
 

 
Figura 3 - 69.  Total de licenças expedidas por classificação 

 
O gráfico acima indica um alto índice de empreendimentos residenciais e de infraestrutura 
urbana em todos os bairros localizados no entorno da UC, demonstrando que a região 
encontra-se em processo de alteração de suas características rurais para urbanas. 
 
Licenciamentos municipais 
 
Existem 15 licenças municipais válidas atualmente num raio de 3 km dos limites da reserva 
(Tabela 3 - 36). Destas licenças, 09 estão em Guaratiba, 04 em Pedra de Guaratiba, 01 
Campo Grande, e 01 em Jacarepaguá (Anexo 3 - 15) (Figura 3 - 70 ). 

 
Tabela 3 - 36. Atividades e empreendimentos licenciados pelo município num raio de 5 km da RBG. 

DOCUMENTO VALIDADE DA 
ÚLTIMA LICENÇA  BAIRROS CLASSIFICAÇÃO Total 

LMI 

2011 Guaratiba Coleta e tratamento de esgoto 1 

2012 Guaratiba Construção industrial 1 

2014 
Guaratiba Abastecimento de água 1 
Pedra de 
Guaratiba 

Construção para esporte e lazer 1 

LMO 2014 Guaratiba Comércio 1 

LMP 

2008 Guaratiba 
Desmembramento e 

remembramento de terreno 
1 

2009 
Campo Grande Construção residencial 1 

Guaratiba Construção residencial 2 

2012 Pedra de 
Guaratiba 

Posto de combustível 1 

2013 Jacarepaguá Construção comercial 1 

LMP/LMI 2013 Guaratiba 
Desmembramento e 

remembramento de terreno 
2 

LMSH 2012 
Pedra de 
Guaratiba 

Construção residencial 2 

Total Geral    15 
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Figura 3 - 70.  Total de licenças municipais por bairro 
 
De todas as licenças municipais que tiveram validade a partir de 2008, a maioria era 
referente à “Construção residencial” (n=5), seguido de “Desmembramento e 
remembramento de terreno”. As demais categorias apresentaram apenas uma licença cada 
(Figura 3 - 71 ).  
 

 
Figura 3 - 71.  Total de licenças municipais por categoria 

Novamente, esses dados reforçam o fato de que os bairros da zona oeste, inclusive os 
bairros localizados no entorno da RBG, como Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Barra de 
Guaratiba, são considerados como áreas de expansão urbana, sobretudo para a função 
residencial, como indicam os dados dos licenciamentos. 
 
 
3.7.  CARCTERIZAÇAO DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS 
 

3.7.1. Território 
 
O município do Rio de Janeiro encontra-se atualmente dividido em cinco áreas de 
planejamento (APs), utilizadas como principal unidade de planejamento e gestão da cidade. 
Estas APs dividem-se em 33 regiões administrativas (RA) que, por sua vez, são compostas 
pelo agrupamento de 160 bairros (IPP et al., 2005). Para realizar esta caracterização 
socioeconômica serão considerados como área de estudos os limites da RBG e seu entorno 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Guaratiba Pedra de
Guaratiba

Campo Grande Jacarepaguá

0 1 2 3 4 5 6

Construção industrial

Abastecimento de água

Coleta e tratamento de esgoto

Comércio

Construção comercial

Costrução para esporte e lazer

Posto de combustível

Desmembramento e remembramento de terreno

Construção residencial



137 
 

imediato. Esta área de estudos compreende a AP 5, a RA de Guaratiba e os bairros 
Guaratiba, no qual a reserva está totalmente incluída, Barra de Guaratiba e Pedra de 
Guaratiba, localizados na zona oeste conforme Tabela 3 - 37 . 
 
Tabela 3 - 37. APs, RAs e bairros da área de estudos. 

AP RA Bairro  
 Código Nome Código Nome 

5 26 Guaratiba 
151 Guaratiba 
152 Barra de Guaratiba 
153 Pedra de Guaratiba 

 
Segundo IPP (2005), a AP 5, considerada de expansão urbana, concentra núcleos 
habitacionais de média e baixa rendas, 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. 
 
Como pode ser verificado no Anexo 3 - 16, os bairros da zona oeste apresentam as maiores 
extensões em área do município, e dentre os da área de estudos, o maior é Guaratiba, com 
13.950,11 ha, valor bem superior ao de Barra de Guaratiba, com 944,20 ha, e de Pedra de 
Guaratiba, com 363,69 ha. Apesar de ser o menor, Pedra de Guaratiba, que não possui 
áreas dentro da RBG e nem acima da cota 100, apresenta o mais alto índice de 
antropização, com 87,29% do seu território classificado como área antropizada. A cota 100 
atualmente representa os limites do Parque Estadual da Pedra Branca. Quanto aos demais 
bairros, metade ou menos da metade de suas áreas são caracterizadas como antropizadas, 
e 24,09% da área de Guaratiba encontra-se dentro da reserva, enquanto 9,47% encontra-se 
acima da cota 100. Barra de Guaratiba não apresenta áreas dentro da reserva, em 
contrapartida, quase metade de seu território, 48,59%, encontra-se acima da cota 100. 
Estas informações estão organizadas na Tabela 3 - 38  e na Figura 3 - 72 , apresentadas a 
seguir. 
 
Tabela 3 - 38.  Características territoriais dos bairros da área de estudos.  

BAIRRO ÁREA TOTAL 
(HA) 

ÁREA 
ANTROPIZADA 

(%) 

ÁREA 
DENTRO DA 

RESERVA (%) 

ÁREA ACIMA 
DA COTA 100 

(%) 
Barra de Guaratiba 944,20 40,05 0 48,59 
Guaratiba 13.950,12 49,72 24,09 9,47 
Pedra de Guaratiba 363,69 87,29 0 0,00 

Fonte: IPP, 2012 
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Figura 3 - 72.  Características territoriais dos bairros da área de estudos.  
 
Os dados acima mostram que, com exceção do bairro de Pedra de Guaratiba, a região de 
entorno da reserva ainda apresenta altos índices de áreas naturais, com destaque para 
Barra de Guaratiba, que, com 48,59% de seu território acima da cota 100, apresenta 40,05% 
de sua área total caracterizada como antropizada. 
 

3.7.2. População 
 
O censo de 1960 contabilizou uma população de 3.307.163 habitantes para a cidade do Rio 
de Janeiro, que equivalia a 49,29% da população total do estado, estimada em 6.709.891 
habitantes. Até a década de 1990, esta população apresentou um decréscimo gradativo em 
sua taxa de crescimento anual, passando de 2,54% ao ano entre 1960 e 1970, para 1,82% 
entre 1970 e 1980, e 0,67% entre 1980 e 1990. No mesmo período, a população estadual 
também apresentou um decréscimo gradativo, passando de 3,11% para 2,35% e 0,97%. 
Nas décadas seguintes a taxa de crescimento da população estadual apresentou um 
aumento de 0,97% para 1,31%, entre 1991 e 2000, e voltou a cair para 1,08% entre 2000 e 
2010, enquanto a população do Rio de Janeiro apresentou uma taxa de crescimento 
pequena e gradativa de 0,67% para 0,74% e 0,76% no mesmo período. No último censo, de 
2010, a população do Rio de Janeiro, contabilizada em 6.320.446, representou 39,53% da 
população total do estado, contabilizada em 15.989.929 habitantes. Esta tendência pode ser 
verificada na Tabela 3 - 39  e na Figura 3 - 73 . 
 
Tabela 3 - 39.  Evolução da população do Rio de Janeiro segundo censos de 1960 a 2010. 

ANO 
POPULAÇÃO* 

MUNICÍPIO UF % 

1960 3.307.163 6.709.891 49,29 
1970 4.251.918 9.110.324 46,67 
1980 5.090.790 11.489.797 44,31 
1991 5.480.768 12.783.761 42,87 
2000 5.857.904 14.367.083 40,77 
2010 6.320.446 15.989.929 39,53 

Fonte: IBGE – censos demográficos de 1960 a 2010. 
*Desde 1960 o censo contabiliza toda a população do município como urbana, apesar da existência 
de áreas com produção rural. 
 

 
Figura 3 - 73. Evolução da população do Rio de Janeiro segundo os censos de 1960 a 2010 
 
Verifica-se que esta queda na taxa de crescimento está associada a um padrão nacional, 
onde a continuidade da queda da fecundidade da população brasileira, como consequência 
das transformações ocorridas na sociedade — na qual as mulheres ocupam cada vez mais 
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espaço no mercado de trabalho — de modo geral, e na própria família, de maneira mais 
particular, resultou numa generalizada desaceleração no ritmo de crescimento populacional 
(IPEA, 1998, IBGE, 2008).  
 
IPEA (1998) também aponta outros fatores que contribuem nesta redução da taxa de 
crescimento populacional: as mudanças recentes nos padrões locacionais da indústria; as 
transformações no movimento migratório nacional, que vem favorecendo o crescimento de 
polos municipais ou sub-regionais de atração; e o fenômeno da periferização das 
metrópoles. 
 
Mesmo com esta redução, a cidade do Rio de Janeiro apresenta a segunda maior 
população brasileira segundo o Censo 2010 (IBGE, 2011). A Figura 3 - 74  mostra que em 
1991 os bairros da Zona Oeste já apresentavam os maiores índices de população do Rio de 
Janeiro, e que este quadro se manteve com os resultados do Censo 2010. 
 

 
Figura 3 - 74. População do município nos censos de 1991, 2000 e 2010 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 1991 a 2010. 
 
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 3 - 40  e na Figura 3 - 75 .  
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Figura 3 - 75.  População nos bairros limítrofes à RBG segundo os censos de 1991, 2000 e 2010  
Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 1991 a 2010. 
 
Tabela 3 - 40. População nos bairros limítrofes à 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. 
 
Nos dados apresentados acima, chama a atenção o fato de Guaratiba ter dobrado a sua 
população entre os censos de 1991 e 2010. Este padrão pode ser melhor compreendido 
através da taxa média geométrica anual de crescimento, Figura 3 - 76  e Tabela 3 - 41 . Ao 
observar a Figura 3 - 76 , abaixo, nota-se que na década de 1991 a 2000, os bairros 
localizados na vertente leste do Maciço da Pedra Branca apresentaram as maiores taxas de 
crescimento de todo o município, sendo o maior crescimento registrado em Camorim, 
Vargem Pequena e Recreio dos Bandeirantes. Dentre os bairros da área de estudos, 
Guaratiba, apresentou a maior taxa de crescimento ao ano, com 11,29%, seguidos por 
Pedra de Guaratiba, com 3,22%, e Barra de Guaratiba, com 0,5%. 
 
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 
1996 a 2000. Alguns bairros apresentaram taxas estimadas de movimento migratório 
altíssimas, como, Recreio dos Bandeirantes (40%) e Vargem Pequena (37%), dos quais 
cabe destacar a intensificação da valorização imobiliária (IPP, 2003). 
 
Na década seguinte, de 2000 a 2010, as taxas de crescimento baixaram de maneira geral 
em todo o município, no entanto, os bairros com as maiores taxas continuaram sendo 
Camorim, Vargem Pequena e Recreio dos Bandeirantes. Com relação aos bairros da área 
de estudos, 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. 
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Figura 3 - 76. Taxa média geográfica anual de crescimento  
Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 1991 a 2010. 
 
Tabela 3 - 41. Taxa média geográfica anual de crescimento. 

BAIRRO 
TAXA MÉDIA GEOMÉTRICA ANUAL DE CRESCIMENTO (%)  

1991-2000 2000-2010 
Guaratiba 6,53 2,36 

Pedra de Guaratiba 3,22 -0,21 
Barra de Guaratiba 0,50 -2,00 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 1991 a 2010. 
 
Mesmo tendo a maior população, os bairros da zona oeste apresentam os menores índices 
de densidade demográfica do município, devido aos seus bairros com extensa área 
territorial. Com relação aos bairros da área de estudos, a Figura 3 - 77  e a Tabela 3 - 42  
mostram que tanto em 1991 quanto em 2010, estes bairros apresentam baixos índices de 
densidade demográfica, mesmo Pedra de Guaratiba, que possui uma área pequena quando 
comparado aos demais bairros da zona oeste. Cabe destacar que a redução na taxa de 
crescimento ao ano observada entre 2000 e 2010 nos bairros Barra de Guaratiba e Pedra 
de Guaratiba, reflete na redução da densidade demográfica destes bairros. Neste período, 
Barra de Guaratiba apresentou uma redução de 4,64 hab/ha para 3,79 hab/ha, enquanto 
Pedra de Guaratiba apresentou uma redução de 26,65 hab/ha para 26,09 hab/ha. 
 
Os dados apresentados acima confirmam que a zona oeste do Rio de Janeiro vem 
apresentando um elevado crescimento populacional, enquanto que na área de estudos, 
apenas o bairro de Guaratiba segue esta tendência. No entanto, este quadro deve se 
estender aos demais bairros com a implantação de grandes obras viárias 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 BRTs (Bus Rapid 
Transit), ligando o Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, aos bairros de Santa Cruz e Campo 
Grande. A previsão da prefeitura21 é que cerca de 220 mil pessoas sejam beneficiadas por 
dia.  
 

                                                        
 
21 Informações retiradas do sítio: http://www.cidadeolimpica.com/do-recreio-a-guaratiba-em-apenas-5-
minutos/ 
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Figura 3 - 77.  Densidade demográfica segundo os censos de 1991, 2000 e 2010 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 1991 a 2010. 
 
Tabela 3 - 42.  Densidade demográfica segundo censos de 1991 e 2010. 

Bairro 
DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

1991 2000 2010 
Hab/Ha  Hab/Ha  Hab/Ha  

Guaratiba 3,53 6,25 7,89 
Barra de Guaratiba 4,44 4,64 3,79 
Pedra de Guaratiba 20,04 26,65 26,09 

Fonte: IBGE – Censos demográficos de 1991 e 2010. 
 
Além desta urbanização crescente em seus limites, a RBG também apresenta ocupações de 
favelas e loteamentos irregulares em seu entorno.  
 
Conforme descrito no Sistema de Assentamento de Baixa Renda (Sabren), favelas são uma 
das mais características formas urbanas cariocas existentes desde os fins do século XIX, e 
presentes em todas as regiões da cidade. Este tipo de ocupação humana é definido pelo 
Plano Diretor (Lei Complementar nº 16/1992) como: 
 

Art. 147 – [...] área predominantemente habitacional, caracterizada por 
ocupação da terra por população de baixa renda, precariedade da 
infraestrutura urbana e de serviços públicos, vias estreitas e de alinhamento 
irregular, lotes de forma e tamanho irregular e construções não licenciadas, 
em desconformidade com os padrões legais. 
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Deve-se acrescentar a esta visão, a ideia de que o surgimento da favela se dá a partir de 
uma ocupação (espontânea ou planejada) em terrenos de propriedade alheia (pública ou 
particular) (SABREN, 2011)22. 
 
Para diminuir os efeitos desses processos de ocupação, o Plano Diretor Decenal da Cidade 
do Rio de Janeiro foi elaborado visando garantir, através de programas de políticas setoriais, 
a proteção ambiental aliada ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Este 
documento determina que a prioridade para inserção das comunidades nos programas de 
urbanização e regularização fundiária seja definida pela observação de critérios básicos, 
dentre esses a “proximidade entre favelas e unidades de conservação” (IPP, 2005). 
 
Na cidade do Rio de Janeiro, em 2005, existiam 680 favelas mapeadas, segundo o cadastro 
do Sabren. Dados do ano de 2003 revelam que 101 delas estão localizadas em até 400 
metros de alguma unidade de conservação, e 17 favelas encontram-se total ou parcialmente 
inseridas nestas unidades (IPP, 2005). Com relação à área de estudos, a AP 5 é a que 
apresenta maior numero de favelas nas faixas de distâncias de até 400 metros, sendo que 
21 comunidades se localizam em até 100 metros de uma UC.  
 
Atualmente, existem quatro favelas localizadas em até 400 m dos limites da RBG, as quais 
encontram-se listadas na Tabela 3 - 43  e localizadas na Figura 3 - 78 .  
 
Tabela 3 - 43.  Favelas localizadas no entorno da RBG. 

ID CÓDIGO 
SABREN NOME SABREN 

POSIÇÃO EM RELAÇÃO À RBG 
(metros) 

INTERIOR ATÉ 
100 

ATÉ 
200 

ATÉ 
300 

ATÉ 
400 

1 288 Rio Piraquê  X X X X 
2 796 Caminho do Abreu  X X   
3 581 A.M. da Ilha de Guaratiba    X X 
4 758 Rua Samaúna    X X 

Fontes: IPP (2005) e Armazém de Dados (1999). 
 

                                                        
 
22 Informação disponível em <http://portalgeo.rio.rj.gov.br/sabren/index.html>. Acesso em agosto de 2011. 
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Figura 3 - 78.  Favelas localizadas no interior e no entorno imediato da RBG. 
Fonte: adaptação dos dados disponibilizados por IPP - Sabren. 
 
A partir dos dados disponíveis no sítio do Sabren, foi possível obter a informação do número 
de moradores em 2000 — estimado a partir dos valores disponibilizados pelo IBGE por setor 
censitário — e da área ocupada pela favela em 1999 e em 2010, estimada a partir dos 
mapeamentos realizados pelo IPP. Ressalta-se que só foi possível realizar o levantamento 
dos dados do Censo 2010 (número de domicílios e população) em casos de equivalência 
dos limites dos setores censitários aos das favelas em questão, assim como de 
disponibilização dos dados no sítio do IBGE. Quando os limites do setor censitário do Censo 
2010 equivaliam aos limites da favela, o número de moradores foi obtido a partir dos 
resultados preliminares do Censo 2010, disponibilizados no sítio do IBGE. A Tabela 3 - 44 , a 
seguir, descreve as informações de área ocupada, número de domicílios e população para 
as favelas localizadas próximas aos limites da RBG. 
 
Tabela 3 - 44. Favelas localizadas próximas aos limites da RBG. 

ID CÓDIGO 
SABREN NOME SABREN 

2000 2010 Área Ocupada 
(m2) 

Nº 
DOMIC POP Nº 

DOMIC POP 1999 2010 

1 288 Rio Piraquê 1.068 3.889 
  

234.116 427.561 
2 796 Caminho do Abreu 90 333 154 504 40.517 45.886 

3 581 
A.M. da Ilha de 

Guaratiba 
70 243 90 320 30.722 25.737 

4 758 Rua Samaúna 28 100 
  

25.795 26.468 
Fonte: IPP – Sabren. 
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A Figura 3 - 79  e a Figura 3 - 80  apresentam a variação do número de moradores e da área 
das quatro comunidades localizadas em até 400 metros dos limites da RBG, dentre estas, a 
identificada como Rio Piraquê é a maior em área e em número de habitantes. No Censo 
2000 foram registrados 3.889 habitantes no interior desta favela distribuídos em uma área 
de 234.116 m2. Em 2010 a sua área quase dobrou para 427.561 m2, no entanto, como os 
setores censitários do censo 2010 não correspondiam aos limites da comunidade, não foi 
possível estimar a população atual para este trabalho. Mesmo assim o aumento em área 
indica que a favela também apresentou um crescimento em sua população no mesmo 
período.  
 
As demais favelas apresentam área e população bem menores e também tiveram uma 
variação entre os censos, sendo que Caminho do Abreu apresentou 504 pessoas e uma 
área de 45.886 m2 em 2010, que representa um aumento de 171 pessoas e de 5.369 m2 
quando comparado com os valores do ano 2000. A.M. da Ilha de Guaratiba apresentou um 
aumento de 243 para 320 habitantes entre 2000 e 2010, enquanto que sua área apresentou 
um decréscimo de 30.722 m2 para 25.737 m2. No entanto, esta variação na área ocorreu em 
função de uma redelimitação do mapa da favela entre o período mencionado, e não de uma 
verticalização da ocupação. A favela Rua Samaúna é a menor de todas, com uma área de 
26.468 m2, uma variação em 673 m2, quando comparada com sua área em 1999.  Esta 
comunidade tinha, em 2000, 100 habitantes, e como os limites dos setores censitários em 
2010 não correspondiam aos limites da favela, não foi possível estimar a sua população 
atual. Mesmo assim, a baixa variação dos valores de área, indica que a população desta 
comunidade também deve apresentar uma baixa variação entre os anos 2000 e 2010. Cabe 
destacar que a comunidade Rua Samaúna, apesar de se encontrar a uma distância de 300 
a 400 metros da divisa da RBG, possui parte de sua área inserida no Parque Estadual da 
Pedra Branca. 
 

 
Figura 3 - 79. Evolução da população nas favelas próximas à RBG segundo os censos 2000 e 2010  
Fonte: adaptação dos dados disponibilizados por IPP - Sabren. 
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Figura 3 - 80. Evolução da área ocupada pelas favelas localizadas no interior da RBG. 
Fonte: Adaptação dos dados disponibilizados por IPP - Sabren. 
 
De uma forma geral, verifica-se que os moradores destas comunidades, vivem em 
condições precárias de infraestrutura urbana, e encontram-se em situação de alta 
vulnerabilidade social, fatores estes que, por sua vez, refletem-se em impactos para a RBG.  
 
Dentre os inúmeros problemas enfrentados por esta população pode-se destacar a 
inexistência de saneamento básico, a ocupação em áreas de riscos e a violência urbana. A 
falta de saneamento básico, ou as condições precárias oferecidas, influenciam diretamente 
na poluição do solo e dos corpos hídricos, que é intensificada pelo despejo do esgoto in 
natura e pelo acúmulo e queima de lixo doméstico, sendo que este último aumenta também 
o risco de incêndio. Esta situação também favorece a disseminação de doenças na 
comunidade. 
 
O aumento da ocupação que ocorre em áreas de encosta, como é o caso da favela Rua 
Samaúna, aumenta a possibilidade de ocorrência de casos de deslizamento na época das 
chuvas, podendo provocar consequências sociais drásticas, como a perda de moradias e de 
vidas. 
 

3.7.3. Gênero 
 
A Tabela 3 - 45  apresenta a distribuição da população por gênero, a partir da qual verifica-
se a predominância da população feminina, fenômeno ocorrente tanto na cidade quanto nos 
bairros da área de estudos. Vale destacar que, diferentemente do observado nos índices do 
município, não há uma maior discrepância na distribuição dos sexos nos bairros da área de 
estudos, onde os menores índices de razão de sexos foi observado em Pedra de Guaratiba, 
com 94,1%, seguido por Guaratiba, com 95,5%, e Barra de Guaratiba, com 97,6%. 
 
Tabela 3 - 45.  População residente distribuída por gênero. 

Município/Bairros Total Homens Mulheres Razão de 
sexos A/B 

Rio de Janeiro  6.320.446 2.959.817 3.360.629 88,1 
Barra de Guaratiba 3.577 1.767 1.810 97,6 
Guaratiba 110.049 53.764 56.285 95,5 
Pedra de Guaratiba 9 488 4.601 4 887 94,1 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010. 
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3.7.4. Faixa etária 
 
A partir das pirâmides etárias apresentadas na Figura 3 - 81 , disponibilizadas por IPP 
(2011) e elaboradas a partir dos dados do Censo 2010, é possível identificar a distribuição 
da população segundo idade e gênero no município do Rio de Janeiro e na RA da área de 
estudos. 

 
Figura 3 - 81. Pirâmide etária do município do Rio de Janeiro e da RA da área de estudos 
Fonte: IPP adaptado de IBGE – Censo Demográfico de 2010. 
 
Os gráficos da Figura 3 - 81  mostram que uma das consequências da queda da 
fecundidade são as taxas de crescimento diferenciadas entre as várias faixas etárias, ou 
seja, com a diminuição do número de filhos, menores serão os índices de crianças na 
pirâmide etária. Isso resulta na diminuição do peso da população jovem do município e no 
aumento da proporção de idosos, processo este chamado de envelhecimento populacional 
(CAMARANO et al., 2004).  
 
O município do Rio de Janeiro apresenta uma população já bem mais envelhecida em 
comparação aos censos anteriores e a redução da fecundidade é bastante visível na 
pirâmide etária da cidade. Verifica-se também que os grupos etários de 20 a 34 anos 
abarcam a maior parcela da população, sendo que a proporção de idosos também é 
considerável, especialmente para as mulheres. De maneira geral, este padrão se repete nas 
demais RAs da zona oeste, com exceção da RA de Guaratiba que apresenta uma maior 
proporção da população na faixa de 10 a 14 anos até 30 a 34 anos, e uma menor proporção 
de idosos. 
 

3.7.5. Escolaridade 
 
Os dados de escolaridade descritos a seguir foram levantados pelos censos de 1991 e 
2000, e organizados pelo IPP e pela Fundação João Pinheiro. A Tabela 3 - 46  e a Figura 3 - 
82 apresentam a porcentagem de analfabetismo e a média de anos de estudos para a 
população acima de 25 anos da cidade do Rio de Janeiro e dos bairros limítrofes à RBG. 
Segundo estes dados, de maneira geral a taxa de analfabetismo diminuiu entre 1991 e 
2000, tanto para o município quanto para os bairros da área de estudos. Como os dados 
disponibilizados por IPP (2011) apresentam as informações agrupadas para os bairros da 
área de estudos, não é possível comparar estes índices de escolaridade entre estes bairros, 
mesmo assim os valores mostram que o índice de analfabetismo é alto, apesar de ter 
reduzido de 12,06% em 1991 para 9,26% em 2000. 
 
Da mesma forma, observa-se que a média de anos de estudos aumentou entre 1991 e 
2000, tanto para o município quanto para os bairros da área de estudos, no entanto, 
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Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba apresentam valores abaixo da média 
municipal. 
 
Tabela 3 - 46. Porcentagem de analfabetismo na população com mais de 15 anos e média de anos 
de estudo das pessoas acima de 25 anos. 

MUNICÍPIO/BAIRROS 
ANALFABETISMO MÉDIA DE ANOS DE 

ESTUDOS 
1991 2000 1991 2000 

Rio de Janeiro 6,10 4,41 7,73 8,42 
Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de 
Guaratiba 

12,06 9,26 4,98 5,95 

Fonte: IBGE – Censos de 1991 e 2000. 
 

 
Figura 3 - 82. Índices de escolaridade. A – Percentual de pessoas de 15 anos ou mais analfabetos. B 
– Média de anos de estudo da população com idade acima de 25 anos. 
Fonte: Organizado por IPP e FJP  a partir dos dados de IBGE – Censos de 1991 e 2000. 
 
A Tabela 3 - 47  e a Figura 3 - 83 , apresentadas a seguir, apresentam o percentual de 
crianças que frequentam a pré-escola, ou escola, segundo o Censo Demográfico 2000, para 
os bairros limítrofes à RBG e o município. Como pode ser observado, as faixas etárias de 7 
a 14 anos apresentaram as mais altas porcentagens de crianças na escola, sendo que o 
município apresenta um valor de 96,88%, enquanto que Guaratiba, Barra de Guaratiba e 
Pedra de Guaratiba, apresenta um valor de 96,01%.  
 
Entre a faixa etária de 4 a 5 anos, existe uma variação maior entre os percentuais de 
crianças que frequentam a pré-escola ou escola, sendo que o município apresentou 70%, 
enquanto que Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba apresentaram um valor 
de 50%, bem inferior à média municipal. 
 
Tabela 3 - 47. Percentual de crianças que frequentam pré-escola ou escola. 

BAIRROS/MUNICÍPIO DE 4 E 5 
ANOS 

DE 5 A 6 
ANOS 

DE 7 A 14 
ANOS 

DE 10 A 
14 

ANOS 
Rio de Janeiro 70,00 84,28 96,77 96,88 
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Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba 52,78 74,83 95,25 96,01 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000; adaptado por FJP e IPP. 
 

 
Figura 3 - 83. Percentual de crianças que frequentam pré-escola ou escola 

 
3.7.6. Renda 

 
Em 2001, o PNUD desenvolveu um estudo em parceria com técnicos do IPEA e da 
prefeitura sobre a distribuição de renda no Rio de Janeiro. Este estudo revela que o nível de 
renda na cidade, na época, era alto, tanto em comparação com as condições econômicas 
do país como um todo, quanto em relação ao conjunto das capitais ou grandes cidades 
brasileiras (PNUD et al., 2001). 
 
No entanto, o estudo também identificou um alto grau de desigualdade na divisão da renda, 
refletindo o que acontece no país. Enquanto que os 10% mais ricos detêm 45% da renda da 
cidade, os 40% mais pobres – apesar de representarem uma população quatro vezes maior 
– ficam com menos de 9% da renda. Isso significa que a renda média dos 10% mais ricos é 
mais de 20 vezes maior que a renda média dos 40% mais pobres (PNUD et al., 2001). Esta 
desigualdade se reflete na localização espacial das zonas do município. Ao comparar os 
extremos da cidade, é possível observar que a renda per capita na zona sul é cerca de 5 
vezes maior que na zona oeste. De fato, enquanto a zona sul detém 40% da renda da 
cidade, com pouco mais de 12% da população, a zona oeste, com uma população duas 
vezes maior (25% da população da cidade), detém somente 1/5 da renda apropriada pela 
zona sul (isto é, apenas 8% da renda da cidade) (PNUD et al., 2001). 
 
Neste contexto, a Tabela 3 - 48  apresenta os valores de renda média familiar por faixa de 
salário mínimo para o município e RAs da área de estudos segundo dados do Censo 
Demográfico 2000. 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 3 - 48.  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 
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Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000. 
 

3.7.7. Economia  
 
O cenário econômico regional em que a cidade do Rio de Janeiro encontra-se inserida é 
marcado por significativas transformações que acabaram por influenciar na perda do 
dinamismo econômico da região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). O fato do Rio de 
Janeiro ter sido a capital do país durante 150 anos, e, portanto, o centro político, 
administrativo, financeiro e comercial, marcou fortemente sua dinâmica econômica. Com a 
transferência da capital para Brasília e a decadência dos setores industriais, o Rio sofreu 
profundo esvaziamento econômico. Enquanto São Paulo desenvolveu um parque industrial 
moderno e dinâmico, o Rio permaneceu com os setores tradicionais que foram, aos poucos, 
se tornando obsoletos. A indústria carioca se concentrou em bens não duráveis e voltados 
ao mercado interno, tornando-se mais vulnerável a oscilações macroeconômicas. A 
contrapartida disso foi uma progressiva importância e dependência do setor terciário e do 
setor público (URANI apud IEF, 2006). 
 
Mais recentemente, o setor financeiro migrou para São Paulo e a importância do Rio de 
Janeiro como centro turístico nacional diminuiu. O desenvolvimento da indústria do petróleo 
permitiu o crescimento recente da produção no estado. Entretanto, estas atividades se 
concentram fora da região metropolitana e, além disso, não proporcionam grande expansão 
do emprego nem melhorias das desigualdades sociais existentes. 
 
Segundo os dados do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), a participação 
do município do Rio de Janeiro no PIB do estado do Rio passou de 53,1% para 45,1%, entre 
2002 e 2008. Observa-se que o setor secundário é o  principal responsável, por ter tido sua 
participação reduzida aproximadamente à metade no período, de 32,7% para 15,6%, 
enquanto o setor primário variou de 3,5% para 3,9% e o setor terciário de 56% para 52,7%. 
Os dados mais recentes, de 2008, apontam que o setor terciário foi responsável  por 87,89% 
do PIB da capital estadual, enquanto o setor secundário originou 12,07% e o setor primário 
apenas 0,04% do PIB do município do Rio de Janeiro (IPP, 2011).  
 
Em números absolutos o PIB do setor industrial cresceu, mas menos que a metade do 
crescimento dos setores primário e terciário (IPP, 2011), ou seja, constata-se que outras 
regiões do estado estão se industrializando mais que a capital, em processos que se 
estendem além do período estudado. Nos cinco anos anteriores, por exemplo, entre 1997 e 
2001, o crescimento da participação da bacia de Campos aumentou de 4% para 19% em 
função do desenvolvimento da indústria de petróleo (URANI apud IEF, 2006). 
 
Observando-se os dados dos últimos 12 anos, de 1999 a 2010, constata-se que a 
participação do PIB do município do Rio de Janeiro está em queda constante em relação à 
participação no PIB nacional. Entre 1999 e 2008 esta proporção diminuiu de 6,77% para 
5,11%. Apesar disso, dois indicadores relacionados ao trabalho e ao emprego apontam para 
um processo de melhoria quando observado o período de 2003 a 2010, com a redução de 
8,22% para 5,12% na taxa de desocupação e um aumento de 52,77% para 59,75% no grau 
de formalização do trabalho (IPP, 2011). 
 
Houve mudança na estrutura produtiva de todos os setores de atividades fluminense, porém 
os dados existentes evidenciam destaque nas atividades de serviços, que são as atividades 
que logram algum crescimento em termos de empresas e empregos (OLIVEIRA apud IEF, 
2006). 
 
Ampliando-se o período da análise, constata-se que já na década anterior, de 1995 a 1999, 
as mudanças na estrutura produtiva formal levou ao destaque de um fator importante. O 
setor industrial, em 1995, aparecia em terceiro lugar entre os setores que mais 
empregavam, ficando atrás apenas da administração pública e do comércio. Em 1999, 
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passou à quinta colocação, ficando atrás da administração pública, comércio varejista, 
comércio e administração de imóveis, e serviços de alojamento e alimentação. Isto já 
evidenciava a inflexão na estrutura econômica da região, pautada, ao que tudo indica, numa 
nova ordem de prioridades dos investimentos (OLIVEIRA apud IEF, 2006). 
 
No setor terciário, analisando-se os dados de 2006 e procurando-se aprofundar a análise 
sobre esta nova ordem de prioridades dos investimentos, observa-se que o município do Rio 
de Janeiro abrigava, do total de 3.636 empresas, 1088 empresas de alimentação, um alto 
número, quase 3 vezes maior que a segunda atividade majoritária, na área de serviços 
técnico-profissionais. Para alcançar um número aproximado ao das empresas de 
alimentação é necessário adicionarmos a esta segunda atividade as próximas quatro 
atividades com maior número de empresas, nas áreas de limpeza, serviços pessoais, 
alojamento e serviços auxiliares dos transportes. Estas seis atividades, portanto, reúnem 
63% das empresas que atuavam no município em 2006. Das 31 atividades categorizadas, 
em termos de pessoal ocupado, os serviços de limpeza a domicílios em prédios e domicílios 
e outros serviços prestados a empresas empregavam 23% dos trabalhadores formais, 
número muito superior aos demais. A segunda atividade com maior número de pessoal 
ocupado são os serviços de alimentação, com 10% do total. Se considerarmos, no entanto, 
as receitas brutas e líquidas, a atividade que se destaca, de forma totalmente 
desproporcional em relação ao número de empresas e ao pessoal ocupado, é a dos 
serviços de telecomunicação, com participação, para as receitas bruta e líquida, de 
respectivamente 36,7% e 41,2%. (IPP, 2011) 
 
Com relação à região de Guaratiba observa-se que esta 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. Estas indústrias 
encontram-se localizadas na Figura 3 - 37 .  
 
Em Barra de Guaratiba encontra-se mesclado o comércio de âmbito local e voltado para as 
atividades turísticas e de lazer. O uso comercial, bastante incipiente, é constituído 
basicamente por pequenos estabelecimentos e está concentrado principalmente ao longo 
das principais vias. É importante mencionar a expressiva presença de restaurantes 
especializados em frutos do mar localizados em Pedra e Barra de Guaratiba. Verifica-se 
também uma crescente demanda por pousadas e atividades comerciais correlatas, bem 
como pela construção de casas de veraneio e temporada, considerando o potencial turístico 
da região, ainda não explorado economicamente (IPP apud IEF, 2006).  
 
Embora se verifique um acelerado nível de degradação, em relação ao potencial recreativo, 
a região conta com expressivo quantitativo de áreas naturais, turísticas e de lazer. Isto 
ocorre, pois essa área compreende os bairros de Barra de Guaratiba e Grumari onde se 
localizam as praias que apresentam melhor estado de conservação. Essa área também 
comporta cachoeiras, grutas e outras opções de ecoturismo que a diferencia das demais 
(IEF, 2006). 
 
Entre os atrativos turísticos existentes, podem ser destacados como potencialidade a 
presença de áreas naturais, conforme citado anteriormente, e de atrativos histórico-culturais, 
como o sítio de Roberto Burle Marx e as igrejas Matriz de Guaratiba e Pedra de Guaratiba.   
 
O projeto do Polo Gastronômico e Turístico de Guaratiba, baseado em um plano de 
divulgação e de desenvolvimento integrado e sustentável da costa oeste do município previa 
a construção do Pavilhão de Guaratiba, com a proposta de incentivar o potencial local, 
recuperando a vocação rural, turística e gastronômica da região, que abrange diversos 
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bairros: Guaratiba, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Campo Grande e Santa 
Cruz. 
 
De acordo com Lima (2010) por solicitação da Prefeitura do Rio de Janeiro, para que se 
formassem nesta região associações locais de produção para gerirem o já mencionado e 
não concretizado Pavilhão de Guaratiba, que seria um centro de comercialização da 
produção local, foi criada em 2002 a Ranicultores Associados do Estado do Rio de Janeiro 
(RASS), com a finalidade do desenvolvimento da ranicultura. Atualmente os ranários estão 
fechados e sem nenhuma produção, encontrando-se na região de Guaratiba apenas um 
ponto de venda domiciliar de carne de rã, um restaurante com culinária específica para esta 
cultura e poucos ranicultores em plena atividade. A realidade daqueles que pararam de 
produzir está voltada para a falta de credibilidade na cultura da criação de rãs e aplicação de 
esforços para outras atividades como, por exemplo, o cultivo de plantas ornamentais, de 
modo que as baias de criação foram trocadas por canteiros em forma de estufa para o 
manuseio das plantas. 
 
No que diz respeito ao impacto ambiental das atividades econômicas existentes na região, 
cabe destaque para 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. Assim, é preciso encontrar um caminho para 
compatibilizar as demandas de proteção da RBG com as de sobrevivência dos pescadores 
artesanais. 
 

3.7.8. Índice de Desenvolvimento Social - IDS 
 
O IDS, inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), foi elaborado por Cavallieri e 
Lopes (2008), e tem por finalidade medir o grau de desenvolvimento social de uma 
determinada área geográfica em comparação com outras de mesma natureza. Para isso, 
foram utilizados 10 indicadores, construídos a partir de variáveis do Censo Demográfico 
2000 do IBGE. Tais indicadores cobrem quatro grandes dimensões de análise: 
 

- Dimensão Acesso a Saneamento Básico 
 

Indicador - Percentagem dos domicílios com serviço de abastecimento de 
água adequada - aqueles que têm canalização interna e estão ligados à rede 
geral; 
Indicador - Percentagem dos domicílios com serviço de esgoto adequado - 
aqueles que estão ligados à rede geral; 
Indicador - Percentagem dos domicílios com serviço adequado de coleta de 
lixo - aqueles que dispõem de coleta direta ou indireta de lixo; 

  
- Dimensão Qualidade Habitacional 

 
Indicador - Número médio de banheiros por pessoa; 

 
- Dimensão Grau de Escolaridade 

 
Indicador - Percentagem de analfabetismo em maiores de 15 anos; 
Indicador - Percentagem dos chefes de domicílio com menos de quatro anos 

de estudo; 
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Indicador - Percentagem dos chefes de domicílio com 15 anos ou mais de 
estudo; 

 
- Dimensão Disponibilidade de Renda 

 
Indicador - Rendimento médio dos chefes de domicílio em salários mínimos; 
Indicador - Percentagem dos chefes de domicílio com renda até dois salários 

mínimos; 
Indicador - Percentagem dos chefes de domicílio com rendimento igual ou 
superior a 10 salários mínimos. 

 
Os 10 indicadores escolhidos cobrem um amplo espectro sócio-urbanístico, caracterizando 
situações relativas tanto ao domicílio quanto às pessoas que o habitam. A partir destes 
indicadores, Cavallieri e Lopes (2008) calcularam um valor de IDS para cada bairro do 
município. 
 
A variação do IDS nos 158 bairros oficiais (os bairros de Vasco da Gama e Gericinó ainda 
não existiam em 2000) ficou entre 0,854 e 0,277. Três bairros ficaram acima de 0,8; vinte e 
dois entre 0,7 e 0,8; 109 entre 0,5 e 0,7, e apenas 24 abaixo de 0,5. Os bairros de maior IDS 
foram respectivamente: Lagoa (0,854), Leblon (0,809), Ipanema (0,801), Humaitá (0,798) e 
Urca (0,795). Os de menor IDS são justamente, dentre outros, bairros da área de estudos: 
Guaratiba (0,433), Vargem Pequena (0,425), Vargem Grande (0,408), Camorim (0,369) e 
Grumari (0,277). A Figura 3 - 84 , adaptada do trabalho de Cavallieri e Lopes (2008), permite 
visualizar melhor a distribuição do IDS pelos diversos bairros da cidade.  
 

 
Figura 3 - 84. Índice de Desenvolvimento Social por bairro, município do Rio de Janeiro – 2000 
Fontes: IBGE. Censo 2000; cálculos e mapa: IPP/DIG; Cavallieri e Lopes (2008). 
Obs.: Os bairros de Vasco da Gama e Gericinó ainda não existiam em 2000. 
 
De acordo com a Figura 3 - 84 , de modo geral a zona oeste obteve os IDS mais baixos 
(com exceção de Campo dos Afonsos e Jardim Sulacap), no entanto há um grande 
contraste entre os bairros que formam a Região Administrativa da Barra da Tijuca: o bairro 
da Barra da Tijuca tem um índice de quase 0,8, o sexto mais alto da cidade, seguido de 
Recreio dos Bandeirantes, com cerca de 0,6, Vargem Pequena, Vargem Grande e Camorim 
giram em torno de 0,4; e Grumari, por suas características pouco urbanas e somente 25 
domicílios foi o último colocado, com IDS igual a 0,277. Esses bairros, bem como Guaratiba 
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e Barra de Guaratiba, estavam em franco crescimento (exceto Grumari) e em transição de 
situações rurais para urbanas na época do Censo 2000. Esse caráter “rural” fez com que 
seu IDS fosse puxado para baixo, sobretudo em função dos índices relativos aos serviços 
de infraestrutura.  
 

3.7.9. Saneamento básico 
 
Segundo dados levantados por Garcia et al. (2011), estima-se que o número de domicílios 
com coleta de esgoto na região metropolitana do Rio de Janeiro chegou a 3,2 milhões em 
2010. Esse número é 53% maior que o registrado no Censo 2000, indicando um 
crescimento de 4,3% ao ano no período, que recupera, em parte, a expansão lenta 
observada entre 1980 e 2000. O ritmo de crescimento nos últimos 10 anos foi semelhante 
ao observado no Estado do Rio de Janeiro como um todo (de 4,4% ao ano) e superior à 
taxa média nacional (de 4,2% ao ano) (GARCIA et al., 2011). 
 
Com relação à coleta e tratamento de esgoto no município do Rio de Janeiro, segundo os 
dados disponibilizados no sítio do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS23), o volume de esgoto tratado quase dobrou na última década, e em 2009 o Rio de 
Janeiro apresentava um índice de 77,12% de esgoto coletado, e de 97,81% de esgoto 
tratado. 
 
Os dados do Censo 2000 mostram que, naquela época, a zona oeste apresentava os 
menores índices de domicílios com ligação à rede de esgoto e com coleta adequada de 
resíduos sólidos do município, como pode ser verificado na Figura 3 - 85 . É provável que 
esta desigualdade possa ter diminuído, porém esta comparação só poderá ser feita após a 
disponibilização dos dados do Censo 2010. 
 

 
Figura 3 - 85.  Índice de domicílios ligados à rede de esgoto no município do Rio de Janeiro  

                                                        
 
23 http://www.snis.gov.br/ 
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Fontes: IBGE. Censo 2000; cálculos e mapa: IPP/DIG;  Cavallieri e Lopes (2008). 
Obs.: Os bairros de Vasco da Gama e Gericinó ainda não existiam em 2000. 
 
Até o final deste trabalho não foram identificados dados precisos de volume de esgoto 
despejados in natura nos corpos hídricos. No interior e nos limites da RBG existem 
populações de baixa renda e sem acesso a serviços de saneamento, o que implica no 
despejo de esgoto doméstico nos corpos hídricos. Esta realidade foi abordada nos tópicos 
anteriores, que tratam sobre as favelas identificadas na área de estudos, e será abordada 
novamente no tópico abaixo, que trata sobre aspectos socioeconômicos da população 
residente no interior da RBG. 
 

3.7.10. Aspectos socioeconômicos da população resid ente no entorno da RBG 
 
A caracterização socioeconômica da população residente no entorno imediato da Reserva 
Biológica Estadual de Guaratiba foi realizada a partir dos dados levantados pelo Centro 
Tecnológico do Exército (CTEx) em 2009 na ocasião do cadastramento da população que 
na época residia nos limites da RBG, tendo em vista a regularização fundiária da área. 
 
Para fins deste estudo disponibilizou-se uma amostra de 464 entrevistados, que abrangeu 
os moradores residentes nas seguintes localidades: Av. das Américas, Caminho do Abreu, 
Caminho dos Pinheiros, Caminho do Barbosa de Sá, Estrada da Varginha, Caminho 
Itapuca, Estrada Roberto Burle Marx, Araçatiba e demais localidades da Barra de Guaratiba. 
 
Os dados estão apresentados em percentuais por meio de gráficos, seguidos de análise. 
Para uma melhor organização dos dados, optou-se por estruturá-los em cinco variáveis, a 
saber: caracterização do entrevistado, trabalho e renda, moradia e infraestrutura (Figura 3 - 
86). 
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Caracterização do entrevistado 
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Figura 3 - 86. Caracterização do entrevistado. (a) Gráfico: Gênero. (b) Gráfico: Faixa etária. (c) 
Gráfico: Estado civil. (d) Gráfico: Escolaridade  

 
A partir da Figura 3 - 86  verifica-se a ocorrência equilibrada de entrevistados do sexo 
feminino (51,08%) e masculino (48,92%), sendo as faixas etárias predominantes de 40 a 59 
anos, totalizando 48,73%. No que diz respeito ao estado civil dos entrevistados observa-se 
que a maioria encontra-se distribuída entre as categorias casado (32%), solteiro (30%) e 
união estável (20%). Parte significativa, quase metade, apresenta um baixo índice de 
escolaridade, possuindo apenas o ensino fundamental incompleto (47,63%). Aqueles que se 
declararam analfabetos ou semianalfabetos representam quase 10%.  

 
Trabalho e renda 
 
Observa-se que o grupo entrevistado é constituído em sua maioria por uma população 
economicamente ativa (64,87%), dos quais 34,27% atuam no setor de serviços, 8,62%, 
trabalham com pesca e/ou coleta de outros recursos provenientes do mangue, como 
caranguejo, ostra e marisco, enquanto que 7,11% atuam na área de serviços domésticos e 
6,90% no comércio. O índice de entrevistados economicamente ativos, porém 
desempregados, é de apenas 1,72%. Quanto ao grupo de população economicamente não 
ativa (33,62%), - constituído por estudantes, donas de casa e aposentados — verifica-se 
uma leve predominância de entrevistadas dedicadas às tarefas do lar (17,67%), seguidas 
por aqueles que se declararam aposentados (15,73%) (Figura 3 - 87 ). 
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Figura 3 - 87.  Trabalho e renda. (a) Gráfico: Setor econômico/Profissão. (b) Gráfico: Renda familiar 
média mensal. 

 
A renda familiar média mensal da maioria dos entrevistados é baixa e concentra-se nas 
categoria de até 3 salários mínimos (71,12%). Destes entrevistados ressalta-se que 33,84% 
atingem uma renda que não ultrapassa 1 salário mínimo, indicando uma alta vulnerabilidade 
social, sendo que a outra parcela (37,28%) possui de 1 a 3 salários. Aqueles que 
apresentam uma renda mensal superior a 6 salários representam um percentual inferior a 
6%.  Estes dados indicam a predominância de uma ocupação no entorno da RBG de baixa a 
baixíssima renda. 
 
Moradia 
 
Nas residências dos entrevistados predomina-se o uso de alvenaria (85%), as quais 
apresentam, em sua maioria, entre 5 (30,6%) e 6 (21,30%) cômodos, sendo que 90,09% 
dos entrevistados possui  banheiro(s) exclusivo(s) do domicílio. A grande maioria dessas 
residências (89%) possui 1 pavimento, o que indica que o aumento das residências se dá de 
forma horizontal, realizado, principalmente, pela construção de novas moradias no mesmo 
terreno conforme citado por 43,76%, cuja motivação maior se dá pelo crescimento familiar, 
por meio dos matrimônios, fato que caracteriza tais propriedades como plurifamiliares. 

1,51

15,73

17,67

0,22

1,72

1,72

34,27

7,11

3,45

1,08

8,62

6,9

Não respondeu

Aposentado

Do lar

Estudante

Desempregado

Indústria

Serviço

Serviços domésticos

Construção civil

Agricultura

Pesca/extrativismo

Comércio

Setor econômico/Profissão (em %)

33,84
37,28

9,48

2,8 2,8

13,8

Até 1 SM De 1 a 3 SM De 3 a 6 SM De 6 a 10 SM Acima de 10
SM

Não respondeu

Renda familiar média mensal (em %)



159 
 

Ressalta-se que destes, 29,10% possuem entre 2 e 3 casas no terreno, diferentemente dos 
52,40% que declararam haver apenas uma casa no terreno (Figura 3 - 88 ). 
 

 
 

 
 

 
 

8

85

3

2

1

1

Outro

Alvenaria

Madeira reaproveitada

Madeira tratada para construção

Mista

Taipa não revestida

Material que predomina na parede do domicílio (em%)(a)

1,5
3,66

7,57

12,9

30,6

21,3

8,2
5,6

1,72 0,45 1,3
5,2

Número de cômodos da residência (em %)(b)

6,25

3,23

0,43

90,09

Não respondeu

Não

Sim, em comum com outros domicílios

Sim, exclusivo do domicílio

Existência de banheiros (em %)(c)



160 
 

 
 

 
 

 
Figura 3 - 88.  Moradia. (a) Gráfico: Material que predomina na parede do domicílio. (b) Gráfico: 
Número de cômodos da residência. (c) Gráfico: Existência de banheiros. (d) Gráfico: Número de 
pavimentos da residência. (e) Gráfico: Número de residências no terreno. (f) Gráfico: Forma de 
acesso à energia elétrica residencial. 
 
Com relação à forma de acesso à energia elétrica residencial, observa-se um baixo 
percentual de pessoas que não possuem (2,16%), sendo que aqueles que utilizam energia 
de forma não oficial representam 14,01%, onde 7,33% utilizam do vizinho, de forma 
concedida, e 6,68% fazem ligação clandestina, os chamados “gatos”, enquanto que a maior 
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parcela dos entrevistados se beneficia de medidor individual (76,50%) instalado pela 
empresa Light. 
 
Infraestrutura 
 
A forma de abastecimento de água utilizada pela grande maioria dos entrevistados é aquela 
fornecida pela concessionária pública (95,5%), neste caso, a Cedae, enquanto que apenas 
2% coletam água diretamente de córregos e 1,5% de poços. Já em relação ao sistema de 
saneamento básico, observa-se que o uso de rede coletora geral é muito baixo, apenas 
2,16%, sendo as formas mais comuns aqueles com maior impacto sobre a qualidade 
ambiental e a saúde humana (70,90%), sendo elas: a vala (33,84%), a fossa rudimentar 
(26,72%) e o lançamento in natura em rios, lagos e mar (10,34%). O uso de fossa séptica é 
de 17,03%. Este quadro geral coloca o esgotamento sanitário como um altíssimo vetor 
sobre a RBG.  

 
A grande maioria dos entrevistados destina lixo doméstico à coleta pública realizada pela 
empresa COMLURB (92,24%), no entanto, a partir dos trabalhos de campo, foi possível 
identificar diversos pontos em áreas limítrofes e no interior da RBG com, principalmente, 
acúmulo de lixo, indicando a necessidade de ampliação dos serviços públicos de coleta e 
ações de educação ambiental. 
 
Com relação à existência de iluminação pública, observa-se que a maioria reside em áreas 
beneficiadas por este serviço (69,98%), porém, há que se considerar que uma parcela 
significativa (30,32%) declarou não haver iluminação, o que pode, em muitos casos, deixar 
os moradores vulneráveis à situação de risco à violência em períodos noturnos, pois, 
embora não seja a maioria, 22,20% declaram nunca observar a presença de policiais nas 
ruas. Em contrapartida, 22,63% afirmaram haver ronda de segurança várias vezes ao dia, 
21,12% observa a presença de policias uma vez ao dia, 17,24% uma vez ao mês, revelando 
uma distribuição desigual da atuação de segurança pública. 
 
As condições das vias de acesso encontram-se diferentes para metade dos entrevistados, 
onde 48,70% residem em ruas de terra/chão batido e 48,28% em ruas pavimentadas 
(asfalto ou paralelepípedo), no entanto, grande parcela desses entrevistados (90,95%) 
reside em ruas sem calçadas. 

 
No que diz respeito à educação local, especificamente na oferta de creche/escola, 59,48% 
citou a existência de ensino fundamental. Observa-se que uma parcela significativa 
(37,28%) não respondeu pelo fato de não utilizar este serviço público (Figura 3 - 89 ). 
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Figura 3 - 89.  Infraestrutura . (a) Gráfico: Forma de abastecimento de água. (b) Gráfico: Sistema de 
saneamento básico. (c) Gráfico: Coleta de Lixo. (d) Gráfico: Iluminação pública. (e) Gráfico: Existência 
de policiamento na rua. (f) Gráfico: Tipo de arruamento. (g) Gráfico: Existe calçamento/calçadas. (h) 
Oferta de creche/escola.  

 
Considerações gerais 
 
A partir da amostra levantada é possível verificar que a população residente nas áreas 
limítrofes à RBG apresenta um perfil socioeconômico de renda mensal familiar baixa (de 1 a 
3 salários) e baixíssima (até 1 salário mínimo) e baixa escolaridade, apresentando o ensino 
fundamental incompleto. No que diz respeito a estes aspectos, vale destacar que a maior 
incidência de entrevistados que declararam ser analfabeto (30%) e possuir uma renda de 
até 1 salário (65%) foi no Caminho de Itapuca. 
 
Embora muitos se beneficiem dos serviços de infraestrutura urbana, como abastecimento de 
água, coleta pública de lixo e energia elétrica, a questão do esgotamento sanitário é 
bastante séria nessa região e passa a ser intensificada pelo fato de que uma parcela 
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significativa do esgoto doméstico é lançado a céu aberto, havendo maior destaque para as 
localidades: Caminho do Barbosa de Sá, Caminho do Abreu, Caminho Itapuca, Av. das 
Américas e Estrada da Varginha. Esta situação favorece a disseminação de doenças sobre 
a população local e influencia diretamente na poluição do manguezal. 
 
Mesmo o manguezal oferecendo condições insalubres, devido a sua poluição, ele constitui-
se numa importante fonte de subsistência — informação esta obtida de forma mais 
específica nas oficinas — para uma parcela dos moradores, revelando, também, a sua 
importância sob o aspecto sociocultural. 
 
Na ocasião do cadastramento realizado pela CTEx, verificou-se que 8,62% dos moradores 
obtinham sua renda por meio da pesca e extração de recursos do manguezal, enquanto que 
uma maior parcela atuava no setor de serviços (34,27%), dos quais muitos declararam 
desenvolver atividades atreladas, mesmo que indiretamente, ao turismo, como cozinheiro, 
garçom e caseiro. 
 
O índice de pessoas economicamente ativas, porém desempregadas foi muito baixo 
(1,72%), entretanto, ao contextualizar o trabalho à escolaridade e renda obtida, nota-se que 
a economia local pouco contribui para o desenvolvimento da região, o que reforça a 
necessidade de maiores investimentos, de forma que favoreça a população local. 
 
A Figura 3 - 90  e a Figura 3 - 91 , a seguir, apresentam os usos e os aspectos da dinâmica 
populacional identificados no entorno da RBG. 
 

 
Figura 3 - 90. Dinâmica ocupacional no entorno da R BG. A. Condições de infraestrutura local. B. 
Demarcação da divisa da reserva e residência em área limítrofe. C. Ocupação limítrofe à RBG ao 
longo da Estrada Roberto Burle Marx. D: Construção com vistas à RBG. E e F: Ocupações 
caracterizadas por moradias sem acabamento. G: Residência de alvenaria vizinha à unidade. H. 
Construção de palafitas 
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Figura 3 - 91. Usos e atividades locais.  A. Placa de sinalização da Transoeste. B. Acúmulo de lixo 
nos limites da RBG. C e D. Bar de pequeno porte com comercialização de frutos do mar (siri, 
caranguejo, camarão, mexilhão, ostra, peixe, mariscos, entre outros). E. Restaurantes especializados 
em frutos do mar situados ao longo da Estrada Roberto Burle Marx. F. Embarcações de lazer na 
RBG. G. Atividade extrativista na RBG. H. Embarcações voltadas ao trabalho de pescadores de peixe 
e camarão 

 
Associativismo e instituições de apoio entrevistada s 
 
Tendo em vistas a caracterização das instituições e associações envolvidas diretamente 
com a RBG, foram realizadas entrevistas semiestruturadas elaboradas a partir da avaliação 
dos dados secundários que apresentaram informações sobre a economia local.  
 
Para atingir uma amostra diversa, buscou-se atender as principais atividades econômicas 
que ocorrem no interior e entorno da RBG, assim como pontos geográficos distintos que 
pudessem representar todo o entorno da unidade, e ainda opiniões diversas, selecionando-
se instituições governamentais e não governamentais.  
 
As entrevistas foram agendadas por telefone, individualmente, com um representante de 
cada instituição, buscando informações para definir as estratégias comerciais para o plano 
de manejo da unidade. Neste sentido, os principais itens abordados foram: as atividades 
realizadas por estas instituições, como geram renda para as comunidades, e quais seriam 
os projetos potenciais, do ponto de vista dos entrevistados, bem como a sua relação com a 
unidade de conservação e com a administração da mesma. 
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Os principais dados foram sistematizados e encontram-se apresentados na Tabela 3 - 49 , a 
seguir.  
 
Tabela 3 - 49. Resultados das entrevistas realizadas junto às entidades atuantes na RGB. 
 EMBRAPA  

(Agroindústria de 
Alimentos) 

Colônia Z15 Polo Gastronômico de 
Barra de Guaratiba 

Tipo de 
organização Pesquisa (governo) Associação Fórum de entidades 

Área e atuação Pesquisa em qualidade 
e segurança alimentos 

Pesca 
Desenvolvimento regional 

– Restaurantes de 
Guaratiba 

Tempo de 
existência 36 anos 77 anos 1 ano 

Beneficiários Diversos Pescadores 
Restaurantes da Barra de 

Guaratiba 

Recursos Governo federal 
Mensalidades dos 

beneficiários 
Mensalidade dos 

beneficiários 
Número de 
membros Não se aplica 2000 40 

Atividades 

- Restaurantes – 
capacitação de 
qualidade e 
manipulação de 
alimentos na Barra de 
Guaratiba 
- Popularização da 
ciência em Guaratiba, 
Pedra de Guaratiba, Ilha 
de Guaratiba e Barra de 
Guaratiba. Santa Cruz e 
Campo Grande – 
parceria com prefeitura 
e coordenaria regionais 
de educação 
- Embrapa Escola – 
visitas à Emprapa pelas 
escolas 
- PSF – cede 
infraestrutura – auditório 
- Escola Carioca de 
Agricultura Familiar – 
subordinada à 
Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
da prefeitura – cursos 
de horta, compostagem, 
criações 
- Estrutura cursos: 
panificação, 
processamento de 
frutas e hortaliças 
secagem de ervas, etc. 
- Produção de material 
técnico: livros, vídeos e 
cartilhas 
- Biblioteca aberta ao 
público 
- Consultoria técnica 
nas áreas de atuação 
 

- Apoio aos 
pescadores: 
organização e defesa 
do setor pesqueiro, 
salário defeso, etc. 
- Representação dos 
pescadores juntos aos 
órgãos de governo e 
instâncias decisórias 
- Produtos: peixe, 
camarão e mexilhão. 
- Barra de Guaratiba – 
ostra, marisco, 
caranguejo do mangue 

- Regularização das 
atividades extrativistas 
- Guias turísticos 
- Parceria Sítio Burle Marx 
- Fundação – festival 
gastronômico 
- Circuito de restaurantes 
das Tias 
- Atração turística – praia, 
sítio do pica-pau-amarelo, 
passeios ambientais  
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Renda por 
família Não se aplica 1-3 salários por mês 3.000 turistas por semana 

Projetos 
potenciais 

- Processamento 
agroindústria – 
bananicultura, projeto 
PROFITO 
- Tem área de secagem 
de ervas medicinais 
para realização de 
testes/pesquisa 
- Processamento de 
frutas, doces, caldas – 
corpo técnico e 
estrutura 
- Pupunha – pesquisa 
em melhoria de 
processos de produção 
e pós-colheita – 
aumentar a 
conservação do produto 
- Cursos nos temas 
acima propostos 

- Definição de área de 
pesca 
artesanal/pescadores 
locais 
- Estruturação da 
colônia para 
armazenar e 
transportar o pescado 
- Maricultura 
(mexilhão) 
- Manejo de recursos 
do manguezal 

- Turismo em Barra de 
Guaratiba 
- Manejo sustentado de 
caranguejo, ostra, 
guaiamum, pesca – 
fornecem para os 
restaurantes 
- Restaurantes e bares – 
exploração de atividade 
noturna 
 

Relação com a 
UC 

- Vizinhança 
- Membro do Conselho 
Consultivo da reserva 
- Pouco conhecimento 
dos funcionários da 
Embrapa em relação à 
reserva 
 

- Pouca relação – 
pescadores pescam 
fora da reserva, na 
baía  
- Discutem a 
possibilidade de cultivo 
de mexilhão 
- CSA e LLX – 
indústrias se 
instalando na baía de 
Sepetiba – Colônia 
conversa com o INEA 
sobre compensação 
ambiental 
- Coletores de 
caranguejos, ostras e 
outras espécies no 
manguezal da reserva 

- Não tem relação com o 
INEA – em fase inicial 

Principais 
preocupações 

- Conselho Consultivo 
pouco ativo 

- Definição de área de 
pesca para 
pescadores locais no 
entorno da reserva 
- Estruturação da 
colônia para venda 
direta 
- Diversificação de 
atividade – cultivo 
mexilhão  

- Desenvolver a região 
como polo turístico 
- Criar um arranjo 
produtivo com os 
moradores locais – 
fornecimento de produtos 
do manguezal 

Parcerias 

- Prefeitura e 
coordenadoria regional 
de educação – informal 
- Escola Carioca de 
Agricultura Familiar – 
desativada – Eremita 
Santos – 
emsantos@rio.rj.gov.br 
 

- Fiocruz – 
atendimento à saúde 
dos pescadores  

 

Participação na 
gestão da UC 

Membro do Conselho 
Consultivo 

Membro do Conselho 
Consultivo 

Não é membro do 
Conselho 
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Foram entrevistadas três instituições: uma representativa dos pescadores da região, a 
Colônia Z15; um órgão governamental de pesquisa, a Embrapa; e uma organização de 
restaurantes do setor turístico da região, o Polo Gastronômico de Barra de Guaratiba. 
 
De acordo com os dados levantados, percebe-se que as principais atividades geradoras de 
renda para as comunidades residentes no entorno da reserva são a pesca (peixe e 
camarão) e a coleta de recursos do manguezal (ostra, caranguejo, marisco), bem como o 
turismo (gastronômico, principalmente na Barra de Guaratiba). 
 
Grande parte da pesca na região é realizada na baía de Sepetiba e em mar aberto, fora da 
área da reserva. No entanto, alguns pescadores de camarão e coletores de recursos do 
manguezal realizam a atividade no território da reserva. 
 
A pesca/coleta de recursos do manguezal é uma atividade que envolve um número grande 
de famílias — aproximadamente 300 (dado informado durante oficina com moradores de 
Barra de Guaratiba), segundo entrevistados — e se estende por toda a área do manguezal, 
embora mais concentrada na região de Barra de Guaratiba. Não existem estudos sobre o 
impacto dessa atividade que legalmente é proibida no interior da unidade. Por outro lado, 
tem crescido o número de restaurantes em Barra de Guaratiba, que, segundo dados da 
entrevista, hoje somam 40 restaurantes. Circulam 3.000 turistas por semana na região, na 
alta temporada, e existe um potencial de ampliação desta atividade. Mesmo assim, avalia-se 
que o turismo não possa absorver a mão de obra dos pescadores/coletores, tanto por falta 
de vagas quanto por falta de qualificação destes trabalhadores (o índice de escolaridade é 
baixíssimo entre os pescadores, com elevado indicie de analfabetos ou semianalfabetismo). 
 
A renda média dos pescadores e coletores varia de 1 a 3 salários mínimos. Os restaurantes 
da Barra de Guaratiba têm receita variável e recebem cerca de 3.000 turistas por semana na 
alta temporada. 
 
A colônia Z15, que atua na região da baía de Sepetiba, apresenta como principais 
preocupações a necessidade de estruturação da colônia para a venda direta ao consumidor, 
a definição de áreas exclusivas de pesca e o controle da poluição provocado pelas 
indústrias instaladas na baía. 
 
Em Barra de Guaratiba, a principal preocupação apresentada refere-se à atividade 
pesqueira realizada no território da RBG, que envolve um número expressivo de famílias e é 
uma atividade incompatível com a categoria da unidade de conservação.    
 
Foram apontados como projetos potenciais a regularização/legalização da atividade de 
manejo de recursos do mangue, a maricultura (cultivo de mexilhão, ostra, entre outros) e o 
ordenamento e ampliação da atividade turística por meio dos restaurantes e bares noturnos 
(circuito de turismo local).  
 
A relação das instituições com a administração da unidade é um pouco distante, segundo 
depoimentos, apesar de algumas fazerem parte do Conselho Consultivo da RBG. Há uma 
preocupação dos restaurantes reunidos no polo gastronômico, em se aproximar da gestão 
da unidade e serem protagonistas no desenvolvimento local, inclusive estão fazendo 
interface para solucionar o ordenamento da atividade pesqueira no manguezal e integrar 
estes pescadores artesanais em um arranjo produtivo local, fornecendo produtos aos 
restaurantes. 
 
A Embrapa está envolvida na capacitação dos restaurantes com relação à qualidade e 
higiene de alimentos e tem um potencial enorme, tanto em infraestrutura como técnico, para 
atender as demandas dos agricultores do entorno da unidade, no que concerne 
principalmente ao processamento de produtos agrícolas. 
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Apesar das iniciativas apresentadas, segundo os entrevistados, o Conselho Consultivo da 
RBG é ainda uma instância onde há pouca articulação e atuação efetiva das instituições.  
 

3.7.11. Relação da comunidade com a UC a partir das  oficinas participativas 
 
A lógica que orientou a concepção das oficinas foi baseada na expectativa de se levantar 
dados e informações de natureza primária, para complementar os levantamentos 
secundários. A mobilização para as oficinas foi feita ao longo das atividades de campo. 
 
As oficinas participativas foram momentos de construção coletiva, que serviram também 
para apresentar o trabalho de elaboração do plano de manejo. Foram realizadas duas 
oficinas, uma local e uma ampliada, ambas com um dia de duração. A oficina local, 
realizada em Itapuca, Barra de Guaratiba, contou com a presença de 37 pessoas, entre 
moradores, pescadores e coletores de caranguejo e ostras de Barra de Guaratiba. A oficina 
ampliada contou com a participação de uma comissão dos moradores que participaram da 
primeira oficina, e com representantes das instituições membros do Conselho Consultivo e 
outras que também desenvolvem atividades associadas à RBG, totalizando 21 participantes. 
 
As técnicas e ferramentas utilizadas propiciaram um ambiente construtivo e estimulante, em 
que os participantes assumiram o papel de protagonistas, compartilharam suas percepções 
sobre o contexto atual e suas visões de futuro, planos e proposições relacionadas à RBG. A 
seguir serão apresentadas algumas informações levantadas no âmbito das oficinas 
participativas. A descrição completa dos dados levantados nas oficinas encontra-se no 
Anexo 3 - 17. 
 
Temas discutidos nas oficinas 
 
A partir de uma análise geral das oficinas participativas realizadas junto aos diversos 
representantes dos grupos sociais que se relacionam com a RBG foi possível identificar 
suas expectativas com relação à UC, assim como algumas propostas de ação. A partir 
destes dados foi possível perceber os valores atribuídos à unidade pela comunidade, e 
traçar estratégias de mitigação de conflitos. 
 
Uma das questões centrais para a gestão da RBG, debatida intensamente durante as 
oficinas, refere-se à pesca artesanal e coleta de caranguejos, siris e ostras realizadas no 
território da unidade. Os próprios moradores que participaram da oficina estimam que cerca 
de 300 famílias (número sugerido pelos moradores e que precisa ser confirmado) dependam 
do trabalho no manguezal como principal fonte de renda, sem outras alternativas e sem 
habilitação e capacitação mínima para realizarem outras atividades profissionais. Por esta 
razão, solicitam um caráter diferenciado de suporte das autoridades aos pescadores 
artesanais que pertencem às comunidades locais, sugerindo que o INEA realize um 
cadastro destes pescadores, a fim de identificá-los. 
 
Houve um consenso quanto à importância de os pescadores se envolverem na discussão 
quanto às regras e condições de uso do manguezal, garantindo o direito à continuidade do 
trabalho, o que pode ser viabilizado com a ampliação da comunicação com as diferentes 
esferas do poder público. A partir daí surgiu a ideia de que eles pudessem elaborar um 
jornal comunitário. 
 
Os participantes também ressaltaram a necessidade de se realizar uma fiscalização efetiva 
de pessoas de fora que exploram o manguezal, desrespeitam regras e comprometem as 
dinâmicas ecológicas e sociais locais. A proposta de cadastramento e de limitação do 
acesso ao manguezal a um determinado número de pescadores e catadores locais, 
portanto, está associada à perspectiva de que esta atividade seja regularizada e legalizada, 
a partir de um processo de identificação das comunidades tradicionais que vivem da pesca e 
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assegure a permanência das famílias nas áreas onde sempre viveram. Este processo deve 
resultar também no controle da densidade populacional no entorno da RBG e na 
manutenção das características históricas e culturais do local. Uma das propostas 
levantadas e debatidas na oficina ampliada, da qual participaram as instituições membros do 
conselho e outras entidades envolvidas, é a de adequação da unidade de conservação a 
uma reserva extrativista. 
 
A ampliação do diálogo e da troca de informações entre o INEA e as comunidades foi outra 
questão discutida, reforçando a importância de se estabelecerem canais de comunicação 
entre o órgão ambiental e os atores locais. Avaliou-se, ainda, que o Conselho Consultivo 
deveria se reunir com mais frequência e que o número de entidades que o compõem 
deveria ser ampliado, e ainda reuniões especiais deveriam ser convocadas para tratar de 
assuntos controversos. 
 
Dentre estes temas, está a busca por esclarecimento sobre as regras que definem quais 
casas/famílias deverão ser realocadas. Constatou-se que as informações a este respeito 
estavam desencontradas, reforçando a necessidade de se estabelecerem canais de 
informação e espaços de participação para os moradores que serão realocados, para que 
estes possam contribuir na definição dos locais e das condições do reassentamento dessas 
famílias, priorizando os bairros próximos para o estabelecimento das novas moradias. 
Houve uma informação sobre o fato da associação de moradores estar bem envolvida no 
processo e ter informações sobre a realocação. Neste sentido foi discutida também a 
expectativa de que a Superintendência do Patrimônio da União estendesse as ações de 
regularização fundiária para todo o entorno da RBG, a fim de se evitar que o adensamento 
imobiliário sem planejamento no entorno imediato da unidade. 
 
A importância da pesquisa e monitoramento na RBG foi bastante debatida na oficina, 
ressaltando-se a importância do monitoramento dos parâmetros de qualidade ambiental e 
dos níveis de captura dos recursos, inclusive com a definição de áreas de pousio para o uso 
sustentável dos mesmos, visto que, segundo informaram os participantes, é utilizada 
praticamente a área total da RBG, para garantir o descanso e a rotação das áreas utilizadas. 
Os próprios pescadores afirmam que já há problemas com a escassez dos recursos 
explorados, o que reforça a importância de se ordenar a prática desta atividade e de se 
investir no monitoramento da pesca realizada na RBG. Outro tema tratado foi a urgente 
necessidade de revitalização do rio Portinho e de outros canais essenciais para a dinâmica 
ecológica do manguezal. 
 
A necessidade de se definir estratégias para a recuperação do manguezal, com apoio e 
envolvimento dos moradores nas pesquisas e eventuais ações de reflorestamento também 
foi outro ponto abordado, ressaltando a expectativa das comunidades em se envolver nos 
projetos de pesquisa conduzidos na RBG. 
 
Outros propostas foram levantadas para a área de capacitação profissional, educação 
ambiental e fiscalização. Foi proposta a criação de programas de educação ambiental 
destinados às comunidades, com palestras sobre a unidade e o estímulo às práticas 
ambientalmente menos impactantes no entorno. As campanhas de educação ambiental 
deveriam contar com o apoio de agentes comunitários capacitados para trabalhar nas ações 
junto aos moradores do entorno e nas visitas escolares que tem acontecido na RBG, como 
uma forma de aumentar a integração das comunidades com a UC e de contribuir para o 
desenvolvimento dessas comunidades. Discutiu-se sobre as possíveis formas de 
colaboração dos moradores locais para evitar o despejo de lixo no manguezal, com a 
sugestão de que campanhas para a retirada do lixo existente sejam realizadas.  
 
A fiscalização foi um assunto que recebeu atenção diferenciada ao longo das oficinas, 
especialmente com foco na pesca predatória. A avaliação dos participantes é de que devem 
ser priorizados esforços para impedir a pesca de arrasto e o uso de equipamentos de pesca, 
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tipos de rede e de malha indevidos. Foi apontada ainda a importância de se implantar um 
sistema de sinalização por terra e mar no território da unidade, ressaltando a necessidade 
de capacitação dos fiscais do INEA para o reconhecimento dos limites da reserva. Ainda em 
relação a este aspecto, foram apresentadas as possibilidades de identificação das 
embarcações artesanais com numeração e coloração padrão e até mesmo de 
monitoramento por câmeras em pontos estratégicos. A fiscalização do tráfego de 
embarcações deve focar também na entrada de embarcações de lazer de alta potência, 
como lanchas e jet-skis. 
 
Com relação à fiscalização do trabalho de coleta de caranguejo, foi apontada a necessidade 
de se definir e controlar o tempo de permanência do laço e impedir a coleta de fêmeas de 
caranguejo ovígeras e qualquer outra forma de exploração predatória. O estabelecimento de 
parâmetros para a coleta de caranguejo deve contar com a contribuição daqueles 
pescadores que estarão inclusos no cadastro já mencionado.  
 
Outro aspecto que demanda fiscalização diz respeito às construções irregulares e à 
contaminação do manguezal por lançamento de esgotos e resíduos industriais. Ao mesmo 
tempo em que os moradores concordam com a importância do controle de efluentes, 
apontam que devem ser identificadas alternativas para a ausência de esgotamento sanitário 
no entorno da UC. Em relação aos resíduos industriais lançados na baía de Sepetiba, os 
participantes apontaram que a gestão da RBG deve atuar para que não sejam licenciadas 
novas indústrias na baía e que sejam controladas as emissões de efluentes pelas já 
existentes. 
 
Há um consenso sobre a relevância do envolvimento e colaboração de todas as instituições 
e moradores nos esforços de fiscalização, com maior comunicação entre INEA/RBG e 
comunidade, de modo que haja uma integração de esforços. Uma das propostas apontadas 
foi o estabelecimento de um canal direto de comunicação entre todos os órgãos 
fiscalizadores e outras instituições que possam contribuir nessa atividade. Houve um 
destaque para o fato de que o INEA deve se estruturar para essas ações e que ele deve 
contar com o apoio irrestrito das forças armadas, especialmente do Exército, para a 
proteção da RBG. 
 
Quanto à atividade pesqueira e à dinamização da economia local, foi destacada a 
importância de serem valorizados os produtos oriundos do extrativismo local, 
desenvolvendo-se sistemas de beneficiamento, entreposto para a comercialização dos 
produtos pesqueiros, selo de procedência, entre outros. O apoio de órgãos governamentais 
para a criação de cooperativas e o financiamento de projetos foi outra questão abordada, na 
perspectiva de dinamizar a econômica local. Além das cooperativas relacionadas às 
atividades de pesca e coleta de recursos do manguezal, foi tratada também da ideia de ser 
criada uma cooperativa de reciclagem de resíduos sólidos. 
 
Na oficina local e institucional o projeto do polo gastronômico foi apresentado, por meio do 
qual os proprietários dos restaurantes locais se propõem a apoiar a profissionalização dos 
pescadores e coletores, para diferenciar e comprar exclusivamente a produção local dos 
profissionais comprometidos. Considerando a necessidade de se investir na geração de 
alternativas de trabalho e renda para as comunidades, um participante da oficina levantou a 
possibilidade de que o polo possa gerar postos de trabalho, como garçom ou em outras 
atividades, mas quase a totalidade dos presentes afirmou que esta possibilidade não está 
ao alcance de todos, por não haver vagas suficientes e por muitos não disporem das 
habilitações e capacidades necessárias para migrar para outras atividades produtivas. 
 
Na perspectiva da união e organização dos moradores, pescadores e coletores, além das 
discussões sobre cooperativismo, foram tratadas as relações com outras duas entidades, a 
Associação de Moradores e a Colônia de Pescadores Z-14 (Pedra de Guaratiba). Com 
relação à associação, foi constatada a importância de haver um estreitamento do convívio e 
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maior envolvimento dos pescadores e coletores, para o fortalecimento da representatividade 
dos moradores e proposição de iniciativas de ação social. Foram realizadas também 
discussões e esclarecimentos sobre o envolvimento de alguns pescadores e coletores locais 
com a Colônia Z-14.  
 
Os temas tratados na oficina de diagnóstico demonstram que há um reconhecimento da 
comunidade sobre a importância da RBG na proteção do manguezal, e muitos deles 
mostram-se receptivos à ideia de serem parceiros no patrulhamento e na proteção da 
unidade. No entanto, observa-se também que os motivos que justificaram a criação da 
reserva biológica, assim como seu significado e as normas decorrentes da proteção dessa 
área, nunca foram apresentadas de forma muito clara para a comunidade, especialmente no 
que diz respeito à proibição de atividades extrativistas no local, cuja ocorrência é histórica. 
 
Por fim, há que se destacar a expectativa da comunidade na redefinição da categoria desta 
unidade com a reserva extrativista, um tema bastante presente no discurso dos participantes 
das oficinas. Esse discurso vem associado à aparente falta de perspectiva de inserção da 
parcela da população que depende dos recursos do manguezal, em outras atividades 
econômicas, intensificada pela vulnerabilidade social e pela carência de políticas públicas 
destinadas a essas comunidades, demonstrando a importância da dimensão social e a 
complexidade do contexto socioeconômico no qual se insere a RBG. 
 
Grupos de interesse da Reserva Biológica Estadual d e Guaratiba 
 
Os grupos de interesse classificados como grupos primários incluem os grupos sociais que 
dependem dos manguezais da RBG para o desempenho de suas atividades econômicas de 
forma direta, tais como moradores, proprietários de terra, pescadores artesanais, 
agentes/serviços de turismo locais, hoteleiros/hotéis e outros. Já os grupos secundários são 
aqueles que são influenciados pela UC de maneira indireta, como investidores, turistas, 
ONGs, ambientalistas, prefeitura, órgãos governamentais, entre outros. A identificação e 
caracterização destes grupos, considerando seus principais interesses, expectativas, 
potencialidades e limitações, permite verificar como estes diversos interesses se 
complementam ou dissociam, e, por conseguinte, sinaliza prováveis alianças ou situações 
que podem potencializar os conflitos no gerenciamento da unidade. A seguir serão 
apresentados os grupos de interesse identificados para a RBG (Tabela 3 - 50  e Tabela 3 - 
51). 
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Tabela 3 - 50.  Grupos de interesse primário. 
GRUPO DESCRIÇÃO INTERESSES EXPECTATIVAS POTENCIALIDADES  LIMITAÇÕES CONFLITOS ENTIDADES E 

GRUPOS 
IDENTIFICADOS 

Pescadores  artesanais  que 
residem no interior da RGB 

Pescadores e 
coletores de 
recursos do 
manguezal e que 
residem no interior 
da RBG. 

Manutenção da 
atividade pesqueira 
na RBG para 
garantir suas fontes 
de renda. 

- Regularização da 
situação fundiária. 
- Regularização da 
atividade pesqueira no 
interior da UC. 
- Apoio técnico e 
organizacional de 
órgãos 
governamentais e não 
governamentais. 
-Desenvolvimento de 
projetos de fomento à 
produção e 
comercialização de 
seus produtos.  
- Maior participação 
na gestão da reserva. 

- Atividade já existente 
— experiência e 
oferta. 
- Demanda de novos 
mercados para os 
produtos. 
- Proximidade do 
mercado consumidor; 
- Grupos em processo 
de organização. 

- Atividade não 
permitida no interior 
da reserva. 
- Pouco apoio 
técnico e 
institucional. 
- Faltam recursos 
para 
desenvolvimento de 
projetos de fomento. 
- Falta de crédito. 

- Atividade não 
permitida dentro 
da unidade de 
conservação; 
- Forte pressão 
da pesca 
industrial e 
potencial 
atividade 
poluidora das 
indústrias. 

Pescadores 
artesanais associados 
às colônias Z15 e 
Z14, coletores de 
recursos do 
manguezal. 

Pescadores artesanais que 
não residem na RGB 

Pescadores e 
coletores do 
manguezal e que 
residem no entorno 
da RBG. 

Manutenção da 
atividade pesqueira 
na RBG para 
assegurar suas 
fontes de renda. 

- Apoio técnico e 
organizacional de 
órgãos 
governamentais e não 
governamentais. 
-Desenvolvimento de 
projetos de fomento à 
produção e 
comercialização de 
seus produtos. 
- Maior participação 
na gestão da reserva. 

- Atividade já existente 
— experiência e 
oferta; 
- Demanda de novos 
mercados para os 
produtos. 
- Proximidade do 
mercado consumidor. 
- Grupos organizados 
em associações. 

- Ainda pouco apoio 
técnico e 
institucional. 
- Falta de recursos 
para o 
desenvolvimento de 
projetos de fomento. 
- Falta de crédito. 

- Atividade não 
permitida dentro 
da unidade de 
conservação. 
- Forte pressão 
da pesca 
industrial e 
potencial 
atividade 
poluidora das 
indústrias. 

Pescadores 
artesanais associados 
às colônias Z15 e 
Z14, coletores de 
recursos do 
manguezal. 

Moradores no interior da 
RGB 

Moradores no 
interior da reserva 
que obtém renda 
em atividades 
diversas dentro 
e/ou fora da 
unidade de 
conservação. 

- Permanência no 
local. 

- Regularização da 
situação fundiária, 
com a definição do 
local para onde as 
famílias serão 
reassentadas. 

- Conhecedores da 
região. 
- Contribuição dos 
mesmos na gestão e 
patrulhamento da 
reserva. 

- Atividade não 
permitida no interior 
da reserva. 
- Falta de 
infraestrutura urbana 
para nas 
comunidades 
(esgoto, saúde, 
educação, etc.). 
- Falta de parceiros 
institucionais para o 
desenvolvimento de 
projetos 
socioambientais, 
turismo. 

- Atividade não 
permitida no 
interior da 
reserva. 
 

Associação dos 
moradores de 
Araçatiba. 
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Tabela 3 - 51.  Grupos de interesse secundário 
GRUPO DESCRIÇÃO INTERESSES EXPECTATIVAS POTENCIALIDADES  LIMITAÇÕES CONFLITOS ENTIDADES E 

GRUPOS 
IDENTIFICADOS 

Moradores de 
comunidades no 
entorno da RGB 

- Moradores de 
comunidades no entorno 
da reserva, que não 
dependem da UC para 
suas atividades 
econômicas.  

- Melhora na 
infraestrutura e nas 
condições de moradia. 
- Desenvolvimento de 
alternativas 
econômicas. 

- Melhoria da 
infraestrutura das 
comunidades. 
- Desenvolvimento local 
e promoção de 
oportunidades de 
trabalho e renda. 
- Desenvolvimento do 
turismo de base 
comunitária. 
- Maior participação na 
gestão do reserva. 

- Moradores antigos, 
profundos conhecedores 
da região. 
- Contribuição para o 
patrulhamento, gestão e 
outras atividades na 
reserva. 
- Grupos organizados em 
associações. 
- Já têm alguma 
experiência com turismo 
local. 

- Falta de estrutura 
nas comunidades 
(esgoto, saúde, 
educação, etc.). 
- Falta de parceiros 
institucionais para o 
desenvolvimento 
de projetos 
socioambientais, 
turismo. 

- Forte pressão 
imobiliária na 
região. 
- Falta de 
planejamento no 
uso e ocupação do 
solo. 

Associação de 
Moradores da Pedra 
de Guaratiba, 
Associação dos 
Moradores de 
Sepetiba e 
Associação dos 
Moradores da Matriz 
de Guaratiba. 

Moradores de 
condomínio 
fechado no 
entorno da RBG 

Moradores de 
condomínio fechado, 
com médio-alto poder 
aquisitivo e alto índice 
de escolaridade, que 
não depende da UC 
para suas atividades 
profissionais. 

- Alto padrão de 
qualidade de vida. 
- Moradia em local 
próximo à natureza 
exuberante. 
- Segurança. 

- Manutenção do padrão 
de qualidade de vida. 

- Interesse pela 
manutenção de áreas 
verdes. 
- Grupos organizados em 
associações. 
 

- Pouco ou nenhum 
envolvimento com 
as questões 
socioambientais 
locais (não há 
representantes 
deste grupo no 
Conselho). 
- Pequena 
contribuição para o 
desenvolvimento 
da região. 

- Pouco ou 
nenhum 
envolvimento com 
as questões 
socioambientais 
locais (não há 
representantes 
deste grupo no 
Conselho). 
 

 

Associações e 
ONGs de apoio 
local  

Associações de 
moradores e de 
produtores/pescadores 
e ONGs que trabalham 
com assistência técnica, 
pesquisa ou ações 
socioeducativas visando 
o apoio às comunidades 
locais e/ou a 
conservação ambiental. 

- Apoiar as 
comunidades em suas 
demandas e projetos. 
- Contribuir na 
proteção dos 
ecossistemas locais e 
do patrimônio 
arqueológico. 
 

- Melhoria da qualidade 
de vida destas 
populações. 
- Proteção do 
patrimônio natural e 
cultural/arqueológico.  

- Captação de recursos. 
- Capacitação técnica. 
- Apoio à organização 
comunitária. 
- Apoio à proteção do 
patrimônio ambiental e 
cultural/arqueológico. 

- Recursos 
financeiros. 
- Dificuldade no 
fomento às 
atividades 
econômicas que 
ocorrem no interior 
da RBG. 
- Baixa articulação 
com INEA. 

- Dificuldade no 
fomento às 
atividades 
econômicas que 
ocorrem no interior 
da RBG. 
- Baixa articulação 
com INEA. 
- Baixo grau de 
articulação entre 
ONGs que 
desenvolvem 
trabalhos no local.  

 

Restaurantes  Restaurantes 
localizados em Barra de 
Guaratiba, 
especializados em 
peixes e frutos do mar. 

- Manter e ampliar os 
negócios. 
- Conservar os 
atrativos ambientais e 
culturais da região, 
para atrair e ampliar o 
turismo na região. 

- Ampliar seus 
negócios. 
- Transformar a região 
num polo gastronômico 
e turístico. 
- Criar arranjos 
produtivos locais com 

- Existência de 40 
restaurantes. 
- Vinculados ao polo de 
desenvolvimento 
regional, que conta com 
o apoio da Prefeitura do 
Rio de Janeiro e de 

- Infraestrutura 
ainda precária, 
principalmente 
tratamento de 
esgoto. 
- Muitos 
pescadores e 

- Parte da matéria 
prima utilizada 
provém da pesca 
e coleta artesanal 
realizada na RBG, 
que precisa ser 
ordenada.  

Restaurantes da 
Barra de Guaratiba 
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fornecedores de 
pescados e produtos do 
manguezal (ostra, 
caranguejo, marisco). 

outras entidades. 
- Fornecedores de 
pescados e produtos do 
manguezal próximos. 
- Visitação existente – 
cerca de 3.000 pessoas 
por semana (alta 
temporada). 

extrativistas do 
mangue trabalham 
de forma ilegal 
dentro da RBG. 
- Falta de mão de 
obra qualificada. 
 

Empresas de 
Turismo 
Pedagógico 

Empresas de turismo 
que vendem pacotes de 
educação ambiental na 
reserva para escolas 
particulares. 

- Interesse comercial, 
por meio do turismo. 
- Conservar os 
atrativos ambientais 
da região com vistas 
ao turismo. 

- Ampliar seus 
negócios. 
 

- Demanda por roteiros e 
atividades de educação 
ambiental na RBG,  
- Possibilidade de 
geração de renda para a 
RBG.  

- Inexistência de 
um programa de 
educação 
ambiental na RBG, 
que exerce um 
papel passivo 
diante da demanda 
gerada pelas 
empresas. 

- Ausência de 
planejamento para 
as visitas 
escolares. 
- Sem retorno 
financeiro para a 
UC. 

 

Turistas  Visitantes 
frequentadores das 
praias, restaurantes e 
dos rios e canais da 
RBG. 

-  Turismo e lazer em 
áreas naturais e 
gastronomia. 

- Visitar e ter acesso 
aos atributos ambientais 
e culturais da região. 
- Ter acesso a uma rede 
gastronômica de 
qualidade. 

- Cerca de 3.000 turistas 
por semana (alta 
temporada), 
- Tendência a aumentar 
a visitação com as obras 
viárias executadas na 
região. 

- Capacidade de 
suporte da 
visitação (não há 
estudos a respeito) 
- Infraestrutura 
local precária. 

- Quantidade de 
turistas x 
restaurantes x 
moradores locais. 
Atividades de lazer 
no interior da RBG 
não são permitidas 
e precisam ser 
reguladas. 

 

Professores e 
estudantes de 
escolas públicas 
e privadas 

Visitantes da RBG para 
a realização de 
atividades de educação 
ambiental no âmbito 
formal de ensino. 

- Ensino-
aprendizagem em 
ambiente natural. 
 

- Monitorias. - Existência dos atrativos 
naturais e culturais para 
a realização das 
atividades. 
- Grande demanda para 
essa atividade. 

- Falta de um 
programa 
organizado, de 
estrutura adequada 
e de pessoal 
capacitado na UC.  

Falta de um 
programa 
estruturado, de 
estrutura 
adequada e de 
pessoal 
capacitado. 

 

 
 



 176 

Redes de interesses complementares 
 
A Tabela 3 - 52  abaixo é uma representação da composição de redes de interesses 
complementares, assim como da existência de Prováveis Alianças (PA) ou situações que 
podem Potencializar Conflitos (PC), no que se refere à gestão e implementação da RBG. A 
classificação das situações que pode potencializar os conflitos está diretamente associada aos 
usos que têm sido feitos da RBG, que estão em conflito com a legislação que rege a UC. 
Ressalta-se que este quadro é uma síntese do cenário identificado nos levantamentos 
apresentados anteriormente, por meio de diversas metodologias. No entanto, não se pretende 
esgotar a discussão sobre a inter-relação entre tais grupos e a RBG. 
 
Tabela 3 - 52. Redes de interesses complementares. 

Área Interesse-chave Grupos com interesses 
complementares 

P
A PC Fator(es) determinante(s) 

IN
T

E
R

IO
R

 D
A

 R
B

G
 

Atividades 
econômicas e 

moradia  

Moradores  X 
Não é permitida a moradia 
dentro de UCs de proteção 
integral 

Pescadores/coletores   X 
Pesca e coleta de recursos 
não permitida em UCs de 
proteção integral 

Órgãos/instituições 
governamentais e privadas 

X  

Implementação de políticas 
públicas que minimizem os 
conflitos existentes, 
conhecimento técnico e 
científico 

Associações e ONGs de 
atuação local  

X  

 Mobilização social, e criação 
de canal de comunicação 
entre sociedade civil e poder 
público 

Turistas  X 
Pressão para a realização de 
atividades recreativas e de 
lazer na RBG 

Educação 
ambiental  

Professores e estudantes de 
escolas públicas e privadas 

X  

Grande demanda por visita a 
ambientes naturais e 
atividades de educação 
ambiental 

IN
T
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R
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N
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R
N

O
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A
 R

B
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Atividades 
econômicas  

Pescadores artesanais e 
eventuais coletores de 
recursos no manguezal da 
RGB 

 X 

Pesca e coleta de recursos 
não permitida em UCs de 
proteção integral 

Moradores de comunidades 
no entorno do RGB 

 X 

Percepção de que a RBG 
apresenta potencial como 
gerador de renda (pesca, 
coleta de recursos e turismo) 

Órgãos governamentais  X  

Implementação de políticas 
públicas de moradia, 
saneamento, financiamento, 
capacitação e outras, que 
apóiem as comunidades em 
suas demandas e projetos, 
reduzindo a pressão sobre a 
RBG  

ONGs X  

Possibilidade de apoio às 
comunidades em suas 
demandas e projetos, 
promovendo o 
desenvolvimento local, 
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atuando em parceria com a 
RBG 

Restaurantes X  

Contribuição no 
desenvolvimento local 
(turismo gastronômico, 
emprego local, parceria para a 
regularização da atividade 
pesqueira na RB) 

Turistas  X 
Atividades de recreação e 
lazer de forma ilegal na 
reserva 

IN
T

E
R

IO
R

 E
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N
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R
N

O
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A
 R

B
G

 

Valorização 
imobiliária com 
apelo à natureza  

Parte de condomínio 
fechado no interior da RBG 

 X 
- Ocupação ilegal de parte do 
território da UC no setor 4 

Moradores de condomínio 
fechado no entorno da RBG 

X  
- Interesse na manutenção de 
áreas verdes  

Setor imobiliário  X 

- Pressão para expansão 
urbana sobre a unidade e 
entorno, especulação 
imobiliária 

Pesquisa, 
extensão e manejo  

Órgãos governamentais e 
ONGs 

X  

- Ampliação do conhecimento 
técnico e científico sobre a 
RBG 
- Ações voltadas à proteção, 
conservação, educação, 
manejo  e recuperação 
ambiental e do patrimônio 
arqueológico 

Comunicação e 
entretenimento  

Meios de comunicação X  

- Divulgação da RBG 
- Denúncia de crimes 
ambientais 
- Pagamento pelo uso de 
imagem da RBG 

 
3.7.12. Considerações finais 

 
De acordo com a Lei nº 9.985/2000 as atividades de uso direto, como a pesca artesanal e 
coleta de recursos do manguezal, bem como a visitação para fins recreacionais e de lazer não 
são permitidas em uma reserva biológica, que figura dentre as mais restritivas dentre todas as 
categorias de proteção integral. No entanto, esses usos são bastantes consolidados no território 
da RBG, o que representa um dos maiores conflitos para a UC e desafios para a sua gestão. 
Cabe destacar que a RBG está inserida em uma região de significativo potencial turístico e de 
importantes atributos paisagísticos, que deve se consolidar como um grande roteiro turístico em 
função das obras viárias que estão sendo implantadas na cidade do Rio de Janeiro, para 
prepará-la para os grandes eventos esportivos que ocorrerão no município até 2016.   
 
Além disso, a pesca e a coleta de recursos do manguezal são atividades tradicionalmente 
desenvolvidas em toda a baía de Sepetiba, e a atividade pesqueira realizada no território da 
RBG representa um importante meio de sobrevivência para uma significativa parcela da 
população local, que vive em situação de fragilidade social e econômica, possuindo poucas 
chances para migrar para outras atividades econômicas a curto prazo. 
 
Diante desse quadro, é necessária uma maior inserção dos diversos grupos de interesse 
mapeados, no apoio à implementação da RBG, de forma a envolvê-los nas ações de pesquisa, 
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educação ambiental, proteção, patrulhamento e outras ações conduzidas na unidade. Além 
dessas ações, esses atores devem contribuir também melhorar as condições do entorno, 
considerando as expectativas e demandas de parte desses grupos no que diz respeito ao 
desenvolvimento local, de forma ecologicamente equilibrada e socialmente justa, reduzindo, 
portanto, as pressões sobre a RBG. 
 
Assim, em relação às organizações governamentais, não governamentais e da iniciativa privada 
que podem apoiar a RBG e a relação dos diferentes grupos de interesse com a UC, pode-se 
concluir que: 
  

• A relação das instituições que compõem o Conselho Consultivo com a administração da 
unidade não é fluida, o que fragiliza o seu funcionamento. 

 
• Conselho Consultivo se reúne com pouca frequência e o número de entidades 

representativas locais é pequeno. 

 
• O diálogo e a colaboração entre RBG/INEA, os pescadores, moradores e todas as 

instituições do entorno são frágeis e insuficientes, o que limita a possibilidade de se 
otimizar a integração de ações para a implementação da UC (educação ambiental, 
fiscalização, pesquisa e etc.).  

 
• Os restaurantes que compõem o polo de Barra de Guaratiba manifestaram interesse em 

se aproximar da gestão da RBG e são atores estratégicos, que podem contribuir com o 
ordenamento da atividade pesqueira e de coleta de recursos do manguezal, integrando 
os pescadores artesanais em um arranjo produtivo local para o fornecimento aos 
restaurantes; 

 
• Os pescadores artesanais (e coletores) demonstram-se bastante comprometidos com a 

proteção dos manguezais, e se vêem como mantenedores do mangue. 

 
• Os moradores e pescadores artesanais consideram que as relações com a associação 

de moradores, a Colônia de Pescadores Z-14 e os órgãos das diferentes esferas do 
poder público são difusas e pouco efetivas para que se assegure o direito à continuidade 
do trabalho no manguezal. 

 
• Há problemas nas relações institucionais entre as colônias de pescadores Z-14 e Z-15, 

relacionados às respectivas áreas de abrangência e às formas de trabalhar de cada 
uma, que podem gerar conflitos se não forem mediados com urgência. 

 
• A Embrapa (agroindústria de alimentos) trabalha na capacitação dos restaurantes com 

relação à qualidade e higiene de alimentos, e apresenta um potencial em termos 
técnicos e de infraestrutura para apoiar as demandas dos pescadores artesanais que 
atuam na Reserva Biológica Estadual de Guaratiba. 
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• Não há infraestrutura apropriada nem iniciativas efetivas voltadas ao saneamento e ao 

tratamento do esgoto antes de chegar ao manguezal; 

 
• A operação das indústrias existentes na baía de Sepetiba e no entorno da UC, o 

licenciamento de novas indústrias e a ausência de controle das emissões de efluentes 
na área de influência da RBG representam uma ameaça à UC. 

 
• Os moradores que serão realocados não encontram canais de informação e espaços de 

participação nesse momento de transição e afirmam que não há regras claras e bem 
discutidas sobre as obras, construções e critérios de desocupação e realocação das 
famílias. 

 
Quanto à atuação atual e as atividades que potencialmente podem vir a ser desenvolvidas 
pelas instituições que participaram da oficina, no sentido de aumentar a participação e 
contribuir com a gestão da RBG, pode-se destacar:  

• INEA: nos últimos anos houve uma ampliação do quadro de recursos humanos; termo 
cooperação com o CTEX para fiscalização e outras ações na UC; pesquisas em 
andamento na UC, ampliando o conhecimento sobre a área; conclusão do cercamento e 
da sinalização da reserva; perspectivas de melhoria na infraestrutura, com reforma e 
ampliação da sede; parceria com moradores do entorno no patrulhamento e denúncias, 
etc.  

 
• Associação de Moradores de Araçatiba (Barra de Guar atiba):  a comunidade está 

mais organizada e tem a expectativa de contribuir na definição de diretrizes da UC. 

 
• Capitania dos Portos : pode contribuir para a segurança da navegação; ordenamento, 

controle e fiscalização das embarcações que circulam na UC, prevenção da poluição; 
instalação de apoio às embarcações; monitorar e fiscalizar obras nas margens ou 
sob/sobre a água; pode legalizar dispositivos antiarrasto; possibilidade de apoio à 
formação de aquaviários. 

 
• Fiperj : tem realizado pesquisas com microalgas para alimentação de larvas de 

crustáceos, peixes e moluscos; retomando pesquisa em reprodução, cultivo e nutrição 
de espécies nativas para repovoamento; ecologia dos peixes da baía de Sepetiba; 
levantamento ictiofaunístico na reserva; está interagindo com pescadores da baía de 
Sepetiba, com colônias, logística, capacitação, organização dos pescadores por meio de 
cooperativa, entre outras atividades; possibilidade de apoio a iniciativas de 
processamento de pescado, ranicultura e ordenamento pesqueiro. 
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• Colônia Z-14 : tem trabalhado para conscientizar os pescadores quanto à importância de 
conservação da região; parceria com o Exército e a Marinha no ordenamento aquaviário; 
apoia o INEA informalmente no patrulhamento da RBG e em anos anteriores, já apoiou 
uma iniciativa de cadastramento dos pescadores da unidade. 

 
• CTEX: preservação ambiental da área do CTEX, inserida no meio da reserva; parceria 

com o INEA para a proteção e fiscalização da área, combate a incêndio florestal e ações 
de recuperação ambiental. 

 
• Associação de Moradores Matriz de Guaratiba : atua junto à comunidade na 

implantação de projetos de saneamento básico; muitos pescadores associados a ela 
realizam a pesca como complementação de renda. 

 
Em relação às atividades econômicas desenvolvidas no entorno da RBG e aos projetos para a 
implantação de novas atividades, foi constatado que: 
 

• A pesca é uma atividade tradicional em toda a baía de Sepetiba e uma das principais 
atividades geradoras de renda para as comunidades residentes no entorno da reserva 
(peixe e camarão), bem como a coleta de recursos (caranguejo, ostra, marisco) do 
manguezal, e o turismo que atrai visitantes para os restaurantes, em Barra de Guaratiba. 

 
• De acordo com o que foi discutido na oficina, todo o território da UC é utilizado pelos 

pescadores. Não existem estudos sobre as características e impactos da atividade na 
UC, que legalmente não é permitida no  interior da unidade, mas, segundo os próprios 
pescadores observam, há um declínio nos estoques de algumas espécies. 

 
• Segundo informações levantadas durante a Oficina (e que precisam de confirmação), 

cerca de 300 famílias dependem da pesca e coleta de recursos no território da RBG, 
como subsistência, principal atividade econômica ou como complementação de renda. 
Além disto, não possuem outras alternativas de renda e têm pouca qualificação para 
realizarem outras atividades. 

 
• Outro aspecto levantado foi quanto à falta de incentivo e de apoio do poder público no 

fortalecimento econômico da atividade pesqueira e de outras políticas públicas para a 
promoção do desenvolvimento local. 

 
• Na região predomina o turismo gastronômico, embora haja outros atrativos naturais e 

culturais, como o Sítio Burle Marx, o Sítio do Pica-Pau Amarelo e as praias da região. O 
número de restaurantes na região de Barra de Guaratiba tem crescido e atualmente são 
40. Circulam, em média, 3.000 turistas por semana na região e existe um potencial de 
ampliação desta atividade, especialmente por conta dos investimentos viários que têm 
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sido feitos. Em função disso, os proprietários vislumbram a possibilidade de abrirem os 
restaurantes e bares também no período noturno. 

 
• Entretanto, como decorrência da baixa qualificação profissional, avalia-se que o turismo 

não possa absorver a mão de obra desses pescadores, sem que haja um grande 
investimento na formação profissional dos mesmos. Somado a isso, o número de postos 
de trabalho gerado pelas atividades turísticas na região parece não ser suficiente para 
atender à demanda. 

 
• Considerando que parte da produção dos coletores dos manguezais é absorvida pelos 

restaurantes (caranguejo, ostra e marisco), cujo cardápio é especializado em peixes e 
frutos do mar, o projeto do polo gastronômico se propõe a apoiar a profissionalização 
dos pescadores e coletores e a comprar exclusivamente a produção local dos 
profissionais comprometidos. 

 
• Os pescadores, por sua vez, esperam investimentos no sistema de beneficiamento do 

pescado para agregar valor ao produto, bem como melhorias na estrutura de 
comercialização dos produtos locais, selo de procedência, etc.  

 
• Os moradores não têm sido envolvidos nas visitas de escolas que têm acontecido na 

RBG, apesar de considerarem que poderiam colaborar nestas atividades e em outras 
ações de educação ambiental desenvolvidas na UC. 

 
Por fim, são apresentados fatores limitantes para a gestão da RBG que devem ser 
considerados no planejamento e na implementação da unidade, dentre os quais, estão: 

• A restrição de uso direto imposta por esta categoria de UC é pouco compatível com a 
dinâmica econômica associada à área do manguezal. 

 
• Ausência de estudos sobre direitos de uso do território e de perspectivas para o 

reconhecimento dos moradores locais como populações tradicionais. 

 
• Há um grande desconhecimento entre as comunidades do entorno da RBG sobre o que 

é uma unidade de conservação e outras questões ambientais. 

 
• O fato de que a atividade pesqueira desenvolvida no território da RBG não é permitida 

legalmente, e de que não existe um monitoramento do impacto desta atividade para os 
estoques pesqueiros e o manguezal como um todo. Portanto, esta atividade precisa de 
um ordenamento. 

 
• Não há um cadastro das famílias que vivem da pesca no território da unidade, ou 

qualquer outro tipo de controle da RBG/INEA em relação a quem é pescador artesanal e 
morador local, o que aumenta a fragilidade da situação, considerando a necessidade de 
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se realizar uma fiscalização efetiva da pesca na região, pois muitos moradores de outros 
bairros do Rio de Janeiro adentram a UC, exploram o mangue, desrespeitam regras e 
comprometem as dinâmicas ecológicas e sociais. 

 
• A atividade turística (trânsito de embarcações, pesca esportiva) que ocorre nos rios e 

canais da UC precisa ser ordenada. 

 
• Apesar das perspectivas em curso, atualmente existe pouco apoio ao polo gastronômico 

para o estabelecimento de um arranjo produtivo local com os pescadores artesanais. 

 
• Considerando as restrições existentes em termos de qualificação profissional e oferta de 

postos de trabalho, existem poucas chances de que os pescadores/coletores sejam 
inseridos no mercado de trabalho do turismo local. 

 
• A necessidade de se promover uma ação de regularização fundiária no entorno da RBG, 

a fim de se evitar o avanço das ocupações imobiliárias de maneira desordenada e sem 
planejamento. 

 
• É importante instituir um sistema de monitoramento dos parâmetros de qualidade 

ambiental na RBG, considerando o avanço da atividade industrial na baía de Sepetiba. 

 
• É necessário definir estratégias para a recuperação do manguezal. 

 
• Entre os moradores e pescadores há a percepção de que o rio Portinho e outros canais 

essenciais para a dinâmica ecológica do manguezal estejam comprometidos e precisam 
ser revitalizados. 

 
• Frequentemente se observa uma grande quantidade de lixo no manguezal, o que mostra 

que é necessário desenvolver iniciativas de educação ambiental destinadas às 
comunidades locais, para minimizar o impacto gerado pelo lixo.  

 
• Limites da reserva pouco conhecidos, tanto pelas comunidades, turistas quanto pelos 

próprios fiscais da UC.  

 
• A fiscalização tem sido insuficiente para impedir a prática da pesca predatória e ilegal, 

assim como para o tráfego de embarcações, tanto de pesca quanto de lazer. 

 
• Do mesmo modo, é preciso ampliar a fiscalização sobre as construções irregulares e de 

despejo de lixo e esgoto no manguezal. 

 
• Ausência de alternativas para o controle de efluentes e o lançamento de dejetos sobre 

os rios e canais da RBG.   
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3.8.  ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA UC 
 

3.8.1. Pessoal 
 

Atualmente, o quadro de funcionários da RBG é composto por 18 profissionais. 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). A Tabela 3 - 53  apresenta um resumo do 
quadro de funcionários da UC. 
 
A gestão administrativa da RBG consta de três setores: um setor de Fiscalização, cujo 
responsável é o subchefe da unidade; um setor de Visitas Orientadas, que é liderado pelo chefe 
da unidade, com apoio do subchefe e de dois guarda-parques e um Setor de Guarda-Parques, 
que é comandado pelo chefe dos guarda-parques. A rotina de trabalhos administrativos é 
coordenada pelos chefe e subchefe da UC e executada pelo funcionário administrativo. 
 
Tabela 3 - 53.  Quadro de funcionários da RBG  
QTDE. NOME INSTITUIÇÃO VÍNCULO* IDADE ESCOLARIDADE  CARGO 
01 Felipe de 

Souza 
Queiroz 

 - CC 40 Superior 
completo: Biólogo 

Chefe da UC 

02 Edson da 
Silva Gomes 

CBMERJ GO 49 Superior 
completo: Biólogo 

Sgt. Bombeiro/ 
Subchefe da UC 

03 Jovino José 
Rodrigues 
Filho 

Secretaria de 
Agricultura 

GO 62 Ensino 
fundamental 

Artífice/ 
Manutenção dos 
jardins da sede da 
reserva 

04 Lucimir da 
Silva 

Secretaria de 
Agricultura 

GO 57 Ensino 
fundamental 

Aux. Serviços 
Gerais II/ 
Manutenção dos 
jardins da sede da 
reserva 

05 Jaitlon 
Marques 
Cruz 

- TE 23 Ensino médio 
incompleto 

Encarregado dos 
jardins 

06 Cláudio 
Nascimento 
da Silva 

- TE 41 Ensino médio Vigilante 

07 Ueliton 
Mazeliah de 
Oliveira 

- TE 33 Ensino médio Vigilante 

08 André Luiz 
Guedes da 
Silva 

- TE 31 Ensino médio Vigilante 

09 Luciano A. 
Braz 

 TE 41 ensino médio Vigilante 

10 Samuel 
Coelho 
Chagas 

INEA GO 63 Superior 
completo: 
Administração de 
Empresas 

Administrativo 

11 Bruno Fritoli 
Rattes 

CBMERJ GO 30 Superior 
completo: 
Logística Militar 

Soldado 
Bombeiro/Guarda-
parque 

12 Carlos Renan CBMERJ GO 23 Superior Soldado 



 184 

de Oliveira 
Rodrigues 

Incompleto: 
Engenharia 
Eletrônica 

Bombeiro/ 
Guarda-parque 

13 Eduardo de 
Oliveira 

CBMERJ GO 32 Ensino médio Cabo Bombeiro/ 
Chefe dos 
Guarda-parques 

14 Filipe do 
Nascimento 
Mafra 

CBMERJ GO 22 Ensino médio Soldado 
Bombeiro/ 
Guarda-parque 

15 Paulo André 
da Conceição 
Paparana 

CBMERJ GO 38 Superior 
incompleto 

Soldado 
Bombeiro/ 
Guarda-parque 

16 Pedro 
Henrique da 
Silva Macedo 

CBMERJ GO 29 Ensino médio Soldado 
Bombeiro/ 
Guarda-parque 

17 Rafael 
San´tanna de 
Souza 
Azevedo 

CBMERJ GO 25 Superior 
completo: 
Administração de 
Empresas 

Soldado 
Bombeiro/ 
Guarda-parque 

18 Márcio 
Soares 
Santana  
 

 TE 33 Ensino médio 
incompleto 

Encarregado de 
limpeza 

* GO: servidor do estado. CC: cargo comissionado. TE: terceirizado. PA: parceria. VO: voluntário. 
 
Como pode-se observar, 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, manejo de recursos naturais, 
entre outros. A chegada dos guarda-parques, em maio de 2010, melhorou a situação da UC em 
relação aos recursos humanos, mas o número é ainda insuficiente frente à demanda da 
unidade. Além das ações de prevenção e combate a incêndios florestais, principal atividade 
desenvolvida por eles, em especial durante o período de estiagem, os guarda-parques também  
dedicam-se ao patrulhamento da UC e, sempre que necessário, apóiam as visitas escolares 
que acontecem na RBG. 

 
Merece destaque o fato de que 95% dos funcionários que trabalham na RBG não pertencerem 
ao quadro do INEA, o que representa uma grande fragilidade para a UC, que fica condicionada 
à existência de parcerias com outras instituições para a manutenção do seu quadro de 
funcionários, e sem controle sobre a permanência, a longo prazo, de sua equipe. 
 
A RBG possui um grande potencial para o desenvolvimento de um programa de estágio e de 
voluntariado, dada a sua localização próxima a um grande centro urbano, seu fácil acesso e a 
presença de diversas instituições de pesquisa e ensino na região. O INEA está começando a 
delinear um programa de estágio, e com isso espera-se em breve a contratação de estagiários 
para a unidade. 
 
A criação de um programa de voluntariado e de estágios traria resultados muito positivos à 
unidade, pois poderia fortalecer o apoio à implementação da RBG, que carece de recursos 
humanos, capacitar estudantes no tema planejamento e manejo de áreas naturais protegidas, 
promover uma maior participação social na gestão da UC e aproximar a unidade de instituições 
acadêmicas ou do terceiro setor que desenvolvam atividades socioambientais. Um programa 
dessa natureza poderia, ainda, ser destinado às comunidades de áreas limítrofes à unidade, 
favorecendo a integração da UC com seu entorno e contribuindo para o desenvolvimento 
dessas comunidades. 
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3.8.2. Infraestrutura, equipamentos e serviços 
 
3.8.2.1. Caracterização geral da infraestrutura do PEPB 
 
A infraestrutura da RBG é composta, hoje, por um único núcleo situado fora dos limites da 
reserva (Anexo 3 - 18), na Estrada da Matriz nº 4485, 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 com 317,87m2 de 
área construída (Figura 3 - 92 ), que abriga 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. 
 

 
Figura 3 - 92. Infraestrutura da RBG: A. Vista frontal da sede administrativa. B. Vista dos fundos da sede 
administrativa. C. Depósito. D. Garagem.  
Fotos: Mariana Soares. 
 
Há ainda um depósito de 75,60m2 de área construída, que abriga os equipamentos da unidade, 
e serve como alojamento para funcionários. A garagem da sede, com 58,88m2, acomoda uma 
viatura e um rebocador de barco, conforme se vê na Figura 3 - 92 . As particularidades relativas 
a cada um dos edifícios de infraestrutura do núcleo encontram-se nas suas respectivas fichas 
técnicas da edificação, no Anexo 3 - 18. 
 
Toda esta estrutura tem mais de 30 anos e necessita de reparos, que estão previstos no Termo 
de Referência nº 01/2011, de 19 de agosto de 2011. Este termo prevê a contratação de 
serviços para “prover ou complementar infraestrutura de apoio à fiscalização, administração, 
pesquisa científica e educação ambiental, através da implantação da sede da Reserva Biológica 
Estadual de Guaratiba”.  
 
O projeto de reforma da RBG inclui serviços referentes à topografia, sondagem e elaboração de 
projetos executivos de arquitetura, urbanização e paisagismo para a reforma da edificação da 
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sede, que incluirá administração, auditório e alojamentos para funcionários/pesquisadores e 
guarda-parques, e da garagem, para abrigar quatro veículos e uma embarcação.  
 
Está prevista a instalação de uma subsede em Araçatiba (Figura 3 - 93), com a construção de 
um centro de educação ambiental e de visitação, com deck e garagem para duas embarcações 
(Termo de Referência nº 01/2011). 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. 
 
Além da ampliação e reforma da infraestrutura da RBG, as ações previstas incluem: I) adequar 
os acessos aos edifícios à norma ABNT NBR 9050/04; II) adequar as áreas e edifícios 
destinados ao uso público à norma ABNT NBR 9050/04; III) ajustar e regularizar o 
abastecimento de água pela Cedae com a instalação de um relógio específico e apropriado 
ligado a um ramal com pressão própria para o fornecimento de água a todo o núcleo, que 
atualmente é proveniente da Fazenda Modelo  IV) adequar o acesso/entrada principal do 
núcleo com a construção de um pórtico que deve apresentar uma identidade visual comum a 
todos os acessos da RGB, padronizando-os; e V) construir uma base de controle no interior da 
RBG com escritório destinado aos guarda-parques. 
 
Outras oportunidades para a ampliação da infraestrutura de gestão da RBG incluem a 
implantação de um posto avançado de fiscalização no Clube dos Marambaias, na Barra da 
Guaratiba (Figura 3 - 93 ). Trata-se de uma área originalmente da reserva que foi desafetada e 
situa-se em antigas terras da União, que agora está sob propriedade do Exército. No local já 
existem benfeitorias que necessitam de reforma. E por fim, está prevista a construção de um 
posto de controle de acesso na margem direita do rio Piraquê, em direção à foz. A construção 
do núcleo é decorrente de medidas compensatórias da construção de um condomínio neste 
local. 

 
O cercamento de quase todo o perímetro da RBG (com a instalação de 18,36 km de cerca) foi 
finalizado em outubro de 2011, e apenas as áreas que apresentam ocupação irregular no 
interior da UC permanecem com o livre acesso às residências.  
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Figura 3 - 93.  Mapa com a localização da atual sede da RBG, indicando a subsede e as bases 
avançadas que serão construídas.  

 
 
3.8.2.2. Equipamentos disponíveis na UC 
 
Os equipamentos disponíveis na unidade estão presentes na Tabela 3 - 54 , que apresenta uma 
lista com todos eles, incorporando desde os veículos, barcos, até equipamentos de escritório e 
mobiliário, bem como uma avaliação do seu estado de conservação. 
 
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. Não 
raro a UC fica com somente uma viatura em uso, por conta dos problemas decorrentes da falta 
de manutenção frequente nas viaturas, o que compromete o trabalho na unidade. 
 
Tabela 3 - 54. Lista de equipamentos/materiais disponíveis na RBG, indicando a quantidade, o código 
patrimonial e o estado de conservação. 

EQUIPAMENTO MARCA/ 
ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE CÓDIGO PATRIMONIAL 

SITUAÇÃO E 
ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO  

Viatura Pick up Nissan Frontier 
ano 2006 02 5829 – KZU 7673 

5815 – KZU 7675 

KZU – 7673 - 
Inoperante 

KZU – 7675 - 
Inoperante 

Viatura Pick up S.10 Chevrolet 
ano 2004 01 2948 Funcionando 
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GPS Garmin – map 76CSx 01 011288 Funcionando 

GPS Garmin – III Plus 01   

GPS Magellan – Explorist 
400 

 
02 3813 e 3833 Funcionando 

Máquina 
fotográfica Nikon – Coolpix L 110  

01 
 

011085 
 

Funcionando 

 
Máquina 

fotográfica 

Kodak – EasyShare C 
360 

 
02 

 
3873 e 3866 

3873 – funcionando 
3866 – não 

 
Máquina 

fotográfica 

Antena GPS Embutida  
- P 550 

 
01 

 
S/Nº 

 
Funcionando 

Iluminação 
para 

embarcação 

Foco de mão Náutika – 
Tocha 1.500.000 velas 

 
01 

 
4256 

 
Funcionando 

Sonar para 
embarcação 

Garmin – Fishfinder 
400 C 

 
01 

 
4408 

 
Funcionando 

 
Computador 

Notebook CCE – 3GB 
Ram/320 GB HD 

 

 
 

01 

 
 

S/Nº 

 
 

Funcionando 

 
Computador 

CPU HP – d 320 
 01  

133-6605 
 

Funcionando 

 
Computador CPU Samsung  

01 
 

4359 
 

Funcionando 

Computador CPU LG 01 3739 Funcionando 

Monitor Monitor HP 5500 01 004055 Funcionando 

Monitor Monitor AOC 01 4358 Funcionando 

Monitor Monitor Philips 01 3418 Funcionando 

Impressora HP Color Laserjet CM 
1017 01  

4357 
 

Funcionando 

Impressora HP 640 C 01 2461 Inoperante 

Nobreak KVA 700 01 4356 Funcionando 

Nobreak Line R 300 01 129-2327 Funcionando 

Nobreak Net Winner 01 4227 Funcionando 

Clinômetro Brunton 01 3414 Funcionando 
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Termo-higro-
anenômetro 

 
LT Lutron DL - 9601 

 
01 
 

 
 

2992 

 
 

Funcionando 

Aparelho de 
fax Panasonic KX-FT 908 01 3848 Funcionando 

Rádio 
comunicador 

Portátil – Vertex 
Standard – VX 160 U 

 
06 

3882/3883/3888/3889/3922 e 
3023 

 
Inoperante 

Rádio 
comunicador 

Fixo – Vertex Standard 
– VX 3200 

 
03 

 
3935/3937/3954 

 
Inoperante 

 
Binóculo 

Tasco – Futura LE – 
10x30x50 

 
02 

 
3413/3809 

 
Funcionando 

Televisão Philips – 29’’ 01 4033 Funcionando 

DVD Philips – DVP 4050 01 4024 Funcionando 

Roçadeira 
motobomba 

Lateral Sthil 
Stihl 

01 
01 

3013 
3357 

Funcionando 
Funcionando 

 
Máquina de 

escrever  

 
Elétrica IBM – WW- 

1000 

 
01 

 
1995 

 
Inoperante 

Pinga-fogo 
abafador 

Pinga-fogo 
abafador 

01 
08 

3405 
S/Nº 

Funcionando 
Bom estado 

Pulaski Pulaski 03 3382/3389/3392 Bom estado 

Macloud Macloud 06 3115/2987/3490/3491/3495/35
18 Bom estado 

Motor de popa Yamaha – 25 HP 01 4164 Funcionando 

Ãncora Pesando 3,2 Kg 02 4250/4251 Bom estado 

Remo Cabo de alumínio 04 4252/4253/4254/4255 Bom estado 

Poita Poita 01 S/Nº Bom estado 

Boia Boia 02 S/Nº Bom estado 

Colete Salva-vidas  S/Nº Bom estado 

Embarcação de 
alumínio Medindo 5,50 m 01 S/Nº Bom estado 

Embarcação de 
alumínio Medindo 5,00 m 02 S/Nº 

Uma em bom e 
outra em mau 

estado 

Cadeiras Variadas 17 - Bom estado 
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Mesas Variadas 11 - 
Três em mau e as 
demais em bom 

estado 

Arquivos De aço com 4 gavetas 04 4414/4413/3302/S/Nº Bom estado 

Armários Variados 07 - 
Um em bom estado 

e quatro em mau 
estado 

Estantes Variadas 05 - Três em bom e duas 
em mau estado 

Beliche De madeira 01 4042 Bom estado 

Máquina de 
cortar grama Brudden 01 S/Nº Bom estado 

 
3.8.2.3. 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 (Figura 3 - 94 ). 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. Vale destacar que uma das placas recém-instaladas foram alvo de 
vandalismo, como pichações que cobriram suas informações, portanto, para assegurar a 
adequada sinalização da RBG, as placas tem sido alvo de monitoramento e reparo constante.  
 
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 (Figura 3 - 95  A). Apesar da grafia incorreta, indicada como Reserva Natural e não 
Reserva Biológica Estadual de Guaratiba propriamente, elas contribuem para orientar a 
localização da UC (Figura 3 - 95  B). 
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Figura 3 - 94.  Modelo das placas de sinalização instaladas nos limites da RBG  
Fonte: INEA, 2011. 
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Figura 3 - 95. A . Placa de indicação da reserva, colocada pelo INEA. B. Placas indicativas colocadas 
pela prefeitura
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3.8.2.4.  Estrutura organizacional 
 
A RBG reporta-se ao Serviço de Unidades de Conservação (SEUC), ligada à Gerência de 
Unidades de Conservação de Proteção Integral (GEPRO) da Diretoria de Biodiversidade e 
Áreas Protegidas (DIBAP) do INEA (Figura 3 - 96 ). 
 
 

 
 

Figura 3 - 96.  Localização da RBG na estrutura organizacional da GEPRO.  

 
Atualmente 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. Por exemplo, não existe um técnico responsável por liderar as ações de 
educação ambiental e as de pesquisa e monitoramento, ações fundamentais para aperfeiçoar a 
gestão e o manejo na UC. Isto por um lado limita o número e a eficiência das ações que 
poderiam ser desenvolvidas na UC e, por outro, faz com que o chefe e o subchefe da reserva 
acumulem funções, limitando o estabelecimento de uma estrutura organizacional que permita 
uma gestão mais eficiente da UC. A estrutura organizacional presente hoje na RBG é 
apresentada na Figura 3 - 97 . 
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e Eventos 

Infraestrutura 

Uso Público 
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Figura 3 - 97.  Estrutura organizacional da RBG. 
 
3.8.2.5.  Recursos financeiros 
 
A responsabilidade pela gestão financeira de uma UC é normalmente partilhada por diferentes 
instâncias da instituição que a gerencia e os papéis devem ser esclarecidos e harmonizados 
para se obter um planejamento financeiro e orçamentário eficaz. Um bom planejamento permite 
aos administradores da UC tomarem decisões financeiras estratégicas visando à realocação de 
despesas para melhor atender as prioridades de gestão, assim como a identificação do 
possibilidades de redução de custos. 
 
Um planejamento financeiro eficaz requer bom conhecimento não apenas das receitas, mas 
também dos níveis de despesa, modelo e necessidades de investimento. Assim sendo, as 
opções para equilibrar a equação custo/receita devem considerar igualmente importantes as 
alternativas de aumento de receitas e controle de custo.  
 
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. 
 
Assim, não existe qualquer processo de planejamento orçamentário anual (POA) 24  para a 
unidade. Essa carência de processos orçamentários impossibilita o estabelecimento de metas 
anuais, que deveriam existir e ser aprovadas no início de cada exercício fiscal, de modo a tornar 

                                                        
 
24 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 

Corpo de Guarda-Parques 

Funcionários de Serviços 
Gerais 

Funcionário 
Administrativo 

Conselho 
Consultivo 
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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. Embora esse sistema consolide somente os 
custos mantidos pelos recursos orçamentários, sua implantação será um importante passo, 
principalmente se esta ferramenta for adequadamente utilizada no planejamento e elaboração 
de orçamentos para períodos futuros. 
 
Fontes de recurso 
 
Entre as principais fontes financeiras, efetivas e potenciais, dirigidas à gestão dos sistemas 
estaduais de UCs, pode-se citar: orçamento público; recursos oriundos das compensações 
ambientais derivadas dos licenciamentos de empreendimentos de significativo impacto 
ambiental (Art. 36 do SNUC); doações de cooperação nacional e internacional; sistema de 
cobrança para visitação de parques estaduais; mecanismos de concessões para serviços de 
uso público ou para instalações físicas de infraestrutura; mecanismos para pagamentos por 
serviços ecossistêmicos (PSEs); gestão compartilhada e sistemas de cogestão por OSCIPs 
(FREITAS e CANPHORA, 2009). 
 
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; 
 

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 em um 
primeiro momento, a concepção, desenvolvimento e 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.  
 
Embora tenha sido concebido como um instrumento para gestão de recursos de compensação 
ambiental, o FMA-RJ demonstrou potencial para ampliar suas ambições originais, agregando 
outras fontes de recursos a sua execução já em sua fase piloto. Essa oportunidade, no entanto, 
não alterou o seu foco programático voltado ao fortalecimento do sistema de unidades de 
conservação no Rio de Janeiro, apoiando a preservação e ampliação de áreas protegidas. A 
constituição do fundo visa melhorar o financiamento ambiental do estado, buscando atrair mais 
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recursos e criando uma alternativa de curto prazo para apoiar as UCs do estado, com maior 
agilidade, eficiência e transparência na execução de projetos.  
 
A fase piloto do FMA/RJ foi concebida preliminarmente para a execução dos recursos de 
compensação, considerando a existência de um executor privado hipotético, não definido. Este 
executor hipotético deve cumprir com critérios mínimos de qualificação como: maturidade 
administrativa, capacidade da equipe técnica, salvaguardas financeiras, entre outros aspectos, 
resguardando, desta forma, os princípios da impessoalidade e da transparência. Desta forma, 
ficam estabelecidas as bases que possibilitam, caso haja interesse, que novos executores se 
habilitem para a execução de recursos de compensações ambientais.  
 
A efetivação dessa fase piloto foi viabilizada pelo estabelecimento de dois novos instrumentos 
jurídicos. O primeiro deles foi o Termo de Cooperação Técnica firmado em dezembro de 2008 
entre o FUNBIO, associação civil sem fins lucrativos, e o INEA, aditivado em 20 de agosto de 
2009 e em 30 de dezembro de 2009.  
 
A gestão privada de recursos de compensação por meio de um arranjo com a governança 
pública já se mostrou ser um grande instrumento de alavancagem de novos recursos. O fundo 
foi desenhado para operar com carteiras distintas, sendo a mais importante delas a destinada à 
execução de projetos com recursos das medidas compensatórias por grandes 
empreendimentos industriais. Também fazem parte das operações do fundo as doações 
provenientes de doadores nacionais e internacionais e um fundo fiduciário, de caráter 
permanente, que visa assegurar as despesas de custeio das UCs estaduais. Esta é justamente 
uma das grandes inovações do fundo: a possibilidade de receber recursos de diferentes fontes. 
 
Recursos de compensação ambiental e licenciamentos 

 
Por definição, a compensação ambiental, conforme estabelecida pela Lei do SNUC, é aplicada 
nos casos de licenciamento ambiental, em que o empreendedor é obrigado a disponibilizar 
entre 0,5% e 1,1% do valor total do empreendimento (CCA – GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 
2011)25 à conservação de unidades de conservação, seguindo-se priorização de implantação e 
manutenção de UC, conforme estabelecido no artigo 33 do Decreto Federal nº 4.340/02. 
 
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 dentro dos limites ou 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 UCs, 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. No entanto, o simples depósito não lhes conferia o 
termo de quitação antes do efetivo uso do recurso, conforme solicitação e orientação do INEA. 
Esse processo dificultava a gestão desses recursos, por um lado pela falta de recursos 
humanos para acompanhar cada processo e, por outro, a impossibilidade de administrar 
conjuntamente distintos recursos de compensação, perpetuando-se pequenos saldos que não 
podiam ser direcionados para nenhuma contratação, o que inviabilizava a emissão do termo de 
quitação àqueles empreendimentos. 
 

                                                        
 
25 http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeConteudo?article-id=230788 
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Com a implantação do FMA, empreendedores passam a assinar um termo de adesão a esse 
mecanismo de conservação, repassando ao FUNBIO a responsabilidade pela gestão desse 
recurso. Segundo esse processo, o INEA deve submeter projetos à análise da Câmera de 
Compensação. Quando aprovados, os termos de referência (TdRs) são encaminhados ao 
FUNBIO, que por sua vez tem a responsabilidade de gerenciar os processos de contratação 
através de processos licitatórios. A empresa vencedora do certame é então disponibilizada para 
execução dos serviços e/ou fornecimentos dos bens e materiais contratados e fica sob 
responsabilidade do INEA acompanhar a execução dos contratos no que diz respeito às 
exigências presentes nos TdRs. Se de acordo com os serviços e/ou produtos entregues, o INEA 
autoriza o pagamento, que por sua vez é realizado pelo FUNBIO. 
 
Esse convênio com o FUNBIO vem sendo muito importante, dado que gerenciar inúmeros 
contratos e vistoriar as execuções previstas para cada empreendimento demandam muito 
tempo e dedicação, o que historicamente sempre esbarrou na falta de recursos humanos 
suficientes para acompanhar exclusivamente o cumprimento dos processos. 
 
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. 
 
A Tabela 3 - 55 mostra todos os projetos aprovados para a RBG nos últimos 5 anos, entre 
aqueles executados ou ainda em andamento (CCA – GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 
2011)26. 
 
Tabela 3 - 55.  Lista dos projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental.  

DATA PROJETO FONTE DO RECURSO VALOR 

17/05/2010* 
*Valor 

revisado 
em 

18/05/2011 

Elaboração de projetos 
executivos de reforma e 

construção de 
infraestruturas para as 

sedes da Reserva Biológica 
Estadual de Guaratiba 

ThyssenKrupp CSA Companhia 
Siderúrgica 

215.000,00 

17/05/2010 
Cercamento e sinalização 

da Reserva Biológica 
Estadual de Guaratiba 

ThyssenKrupp CSA Companhia 
Siderúrgica 

853.683,10 

 TOTAL - RBG  R$1.068.683,10 
Fonte: Atas das reuniões da Câmara de Compensação, de 2007 a 2011. 
 
A análise dos projetos da CCA demonstra que, muitas vezes, os mesmos deixam de contemplar 
todas as necessidades da unidade por falta de planejamento e de recursos humanos para 
atender a demanda de projetos necessários para a melhoria da UC. Um bom exemplo disso foi 
o cancelamento, em dezembro de 2007, de projetos para o Parque Estadual da Pedra Branca e 
da RBG, já aprovados pela câmara de compensação, por inexistência de um projeto básico.  
 
Ademais, os relatos de defasagem dos valores aprovados deixam evidente a falta de um 
planejamento que contemple o tempo transcorrido entre submissão da proposta e sua efetiva 
aprovação. Como resultado, alguns projetos enfrentam dificuldades em sua execução quando 
não são solicitados recursos complementares. 
 

                                                        
 
26 http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeConteudo?article-id=302869 



 198 

Ainda dentro dessa mesma carteira do mecanismo para conservação da biodiversidade, o 
FUNBIO passou também a administrar uma reserva de regularização fundiária, sendo que já 
existe provisionamento para pagamento de regularização para várias unidades no Estado do 
Rio de Janeiro. 

 
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 FUNBIO não tenha nenhum projeto em sua carteira de doações, é 
esperado que este 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 fiduciário27. Essa carteira 
vem sendo idealizada para garantir a manutenção de todas as UCs de proteção integral do 
Estado do Rio de Janeiro a longo prazo. Para isso, um exercício preliminar, coordenado pela 
diretoria de áreas protegidas do INEA, apontou que 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. Esse cálculo levou em consideração as UCs existentes e seus 
respectivos núcleos e todas as demais áreas protegidas que devem ser criadas no Estado do 
Rio de Janeiro nos próximos anos. 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. 
 
As despesas que poderão ser custeadas por esse fundo ainda não foram decididas e o 
mecanismo de gestão do mesmo encontra-se sob análise do estado. No entanto, inicialmente 
se pensou em criar um processo onde valores mensais fossem depositados em cartões 
corporativos, disponibilizados aos chefes de cada unidade de conservação, os quais passariam 
a ter maior autonomia e flexibilidade para aplicação desses recursos. 
 
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.  
 
  

                                                        
 
27 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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PPMA 
 
O Projeto de Proteção à Mata Atlântica – PPMA/RJ, com recursos do banco alemão KfW, vem 
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 aquisição de bens e serviços e a adjudicação de 
contratos no âmbito do PPMA/RJ se baseia na Lei nº 8.666/93, de licitações, na Lei 
nº 10.520.02, no Decreto nº 3.555 e segue as normas do KfW para a contratação de serviços 
de consultoria no âmbito da cooperação financeira oficial da República Federativa da Alemanha 
com países em vias de desenvolvimento. 
 
A contratação de fornecimento de bens e demais serviços pode se dar através do fundo de 
disposição ou do fundo suplementar. No fundo de disposição o fornecimento de bens e todos os 
demais serviços devem ser contratados mediante licitação, como é o caso do projeto de 
elaboração do plano de manejo desta unidade. Já o fundo suplementar permite a contratação 
de serviços específicos, consultorias especializadas ou outras prestações de serviços menores, 
de forma mais rápida. A Tabela 3 - 56  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, conforme a Tabela 3 - 57 . 
 
O termo de cooperação com o INEA terminou em março de 2011 e, dado que novos projetos 
não foram apresentados dentro do prazo estipulado para a renovação do mesmo, foi concedido 
ao INEA uma prorrogação até dezembro de 2011 para que atividades pendentes possam ser 
finalizadas. 
 
Tabela 3 - 56.  Projetos aprovados pelo PPMA/RJ à RBG  

PPMA/RJ – FUNDO DE DISPOSIÇÃO – INVESTIMENTO NA RBG 
ATIVIDADES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Veículos e equipamentos - 34.697 881 7.313 - - -  42.891 
Plano de manejo - - - - - - 262.925 262.925 
TOTAL - 34.697 881 7.313 - - 262.925 305.816 

PPMA/RJ – FUNDO SUPLEMENTAR – INVESTIMENTO NA RBG 
ATIVIDADES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
Diagnóstico rápido participativo, 
plano de manejo - - 4.500 - - - 13.000 17.500 

TOTAL - - 4.500 - - - 13.000 17.500 
 
Tabela 3 - 57.  Projetos para fortalecimento das UCs do Estado do Rio de Janeiro. 

ATIVIDADES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
Aquisição de 
veículos  
equipamentos, 
prestações de 
serviços, locação 
de helicópteros 

211.800 1.055.815 76.978 20.024 - - - 1.364.616 

Fortalecimento de 
Conselhos, 
capacitação de 
guarda-parques, 
intercâmbios 
técnicos, termos 
de referência, 

71.943 55.435 71.314 183.374 37.673 25.280 - 445.019 
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roteiro 
metodológico, 
oficinas de 
planejamento, 
divulgação do 
projeto e outros. 
TOTAL 283.743 1.111.250 148.292 203.398 37.673 25.280 - 1.809.635 
 
 
Geração de receita própria 
 
A única forma de receita passível de ser gerada pela unidade e sobre a qual seu chefe têm 
qualquer 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. Os 
valores pagos pelos interessados é hoje convertido em doação através da aquisição de bens ou 
serviços e 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 longo dos últimos dois anos 
somente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) foram arrecadados pela RBG. No entanto, é 
importante lembrar que esses valores, estipulados no momento da publicação do decreto, 
nunca foram atualizados e encontram-se hoje totalmente defasados. Ademais, o chefe da 
unidade entende que muitas vezes o valor não justifica a quantidade de recursos humanos em 
grande parte das vezes mobilizado para acompanhamento dessas atividades. Entende-se, 
portanto, que o processo de cobrança pelo uso de imagem poderia ser muito melhor 
aproveitado pela unidade se revistas as condições estipulada pelo decreto de 2005.  
 
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 DIAF – Diretoria de Administração e 
Finanças 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 3 - 58  discrimina os valores de custeio devidamente lançados à RBG, com o uso da 
ferramenta supracitada. 
 
Tabela 3 - 58. Custos administrativos da 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 28 

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 

                                                        
 
28 Já excluídos os efeitos especiais, ou seja, meses que distorcem a análise. 
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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 3 - 58 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 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. 
 
A dificuldade encontrada pelo chefe da unidade para obter recursos para essas pequenas 
despesas de manutenção, muitas vezes compromete as operações diárias da unidade, e pode 
acarretar em custos maiores a longo prazo. A manutenção de veículos é um bom exemplo 
dessa dificuldade, pois pela falta de recursos para alinhamento e balanceamento dos carros, os 
pneus precisam ser trocados muito antes do tempo estimado de vida útil e as viaturas chegam a 
ficar paradas à espera dos reparos necessários. Espera-se que o mecanismo de fundo 
fiduciário, quando definido seu funcionamento, seja utilizado para sanar o problema hoje 
enfrentado pela UC, principalmente no que diz respeito às pequenas despesas do dia a dia e 
que dependem de rápida resposta daqueles responsáveis por sua gestão. 
 
O custo com os 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 nº4.791, 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. A Tabela apresentada 
no item “Pessoal” apresenta o detalhamento dos funcionários da unidade, seus cargos, funções 
e tempo de serviço. 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. 
 
Resultados do diagnóstico 
 
Embora recentemente tenham sido adotadas mudanças importantes na estrutura administrativa 
e financeira da RBG, existem ainda outras oportunidades para aperfeiçoar este processo, 
auxiliando tomadores de decisão e gestores na condução do mapeamento das demandas 
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financeiras, lacunas e prioridades, de ordem institucional e administrativa, de modo a assegurar 
a consolidação e a gestão custo-efetiva da UC.  
 
Dentre estas oportunidades, destaca-se: 
 

1. Realização de um POA para a unidade, prevendo a alocação de recursos de maneira a 
atender as prioridades de gestão da unidade, incluindo despesas de infraestrutura e 
serviços. 
 

2. Implantação de uma rotina sistemática de reportar as necessidades de investimento na 
RBG, possibilitando a otimização dos projetos que são submetidos e, sempre que 
possível, beneficiando mais de uma unidade. 

 
3. Implantação de processos capazes de armazenar as informações sobre os recursos 

para custeio e investimento na UC, dado que elas provêm de distintas fontes, do 
Sistema Integrado de Gestão (SIG) recentemente implantado pela DIAF. 

 
4. Implantação do sistema de cartões corporativos, por meio dos quais seriam depositadas 

quantias mensais provenientes do fundo fiduciário, que está em processo de criação. 
 

5. Revisão dos valores pagos pelo direito de uso de imagem, tornando-os compatíveis com 
o mercado e buscando atualizações mais frequentes para esses valores.  
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3.8.3. Declaração de Significância 
 
A RBG protege um importante remanescente de manguezal na região metropolitana do Rio de 
Janeiro, associada 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. 
 
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 oito espécies endêmicas da 
Mata Atlântica (cerca. de 16%) dentre elas as bromélias Quesnelia quesneliana e Vriesea 
neoglutinosa, 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 e que também se destacam pela sua importância econômica, sendo 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 do Rio de Janeiro.  
 
Para os répteis há apenas o registro de quatro espécies, dentre elas o jacaré-do-papo-amarelo 
(Caiaman latirostris) que consta da lista nacional das espécies ameaçadas de extinção na 
categoria “em perigo”. Para aves foram registradas 168 espécies, um número considerado alto, 
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se comparado a outros manguezais do Brasil (ALMEIDA e BARBIERI, 2008), das quais 16 são 
aves migratórias e uma delas, o tiê-sangue (R. bresillius), 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 consideradas dulcícolas 
primárias e secundárias também ocorram na unidade. Dentre elas, Notholebias minimus, que é 
endêmica das baixadas de Jacarepaguá e Sepetiba e foi registrada na região da barra de 
Guaratiba (GOMES, 2006), e está na lista nacional e municipal de espécies ameaçadas de 
extinção, e Kryptolebias brasiliensis, também considerada ameaçada de extinção no município 
do Rio de Janeiro (SMAC, 2000), 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 que ocorrem na região 
constam da lista nacional de espécies de peixes sobre-explotadas ou ameaçadas de sobre-
explotação (IN 5 - IBAMA, 2004), são elas: a sardinha (Sardinella brasiliensis), a pescada-
olhuda (Cynoscion guatucupa), a pescadinha-real (Macrodon ancylodon), a corvina 
(Micropogonias furnieri) e a tainha (Mugil liza).  
 
Vale destacar, ainda, a importância que esta unidade apresenta no contexto histórico, cultural e 
arqueológico, pela proteção dos sítios arqueológicos presentes em seu território, que inclui 18 
dos 34 sambaquis 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. 
  
Apesar da sua relevância, a RBG vem enfrentando inúmeros desafios para a sua 
implementação. Esses desafios decorrem primordialmente das pressões advindas do contexto 
urbano no qual ela se localiza, como o lançamento de dejetos industriais e domésticos 
diretamente sobre os rios que cortam a unidade. Outro fator de impacto relevante é a intensa 
atividade industrial com grande potencial poluidor (incluindo o acúmulo de metais pesados) que 
vem se consolidando na baía de Sepetiba. 
 
Cabe destaque também para a pesca e a coleta de recursos realizadas no território da unidade, 
que, além de ser uma atividade não permitida e que conflita com a categoria de reserva 
biológica, representa um vetor de pressão importante sobre as populações de peixes e de 
outros organismos, especialmente pela ausência de estudos que indiquem a situação dos 
estoques dentro e fora da RBG. 
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3.8.4. Problematica Identificada 
 
A Tabela 3 - 59  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. 
 
As fragilidades mapeadas foram classificadas em nove aspectos relacionados à unidade, a 
saber: gestão, situação fundiária, pesquisa e monitoramento, proteção e fiscalização, educação 
ambiental e visitação escolar, pressões e ameaças, infraestrutura, entorno e aspectos políticos.  
 
Tabela 3 - 59. 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 
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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 
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. 
Infraestrutura para os visitantes ausente (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 a 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. 
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3.8.5. Potencialidades 
 
A Tabela 3 - 60  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 3 - 60. 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.). 

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 três 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. 
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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. 

 
3.8.6. Análise Integrada 
 
A Reserva Biológica Estadual de Guaratiba (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 prazos, 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 uma das menores taxas do Índice de Desenvolvimento Social (IDS) 
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. 
 
Em que pese à 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 da reserva, dado que estes ambientes 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 pesca, que é tradicionalmente realizada em toda a baía, e especificamente 
com a presença de atividade turística local, principalmente com a presença 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. 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, 
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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. 
 
Para reverter esse cenário, é preciso um conjunto de ações que envolve o cadastramento dos 
pescadores artesanais que utilizam a RBG e que têm na pesca a sua principal fonte de renda 
ou subsistência, o mapeamento das áreas utilizadas e das espécies extraídas, e uma avaliação 
da situação geral dos estoques. A partir da melhor compreensão deste cenário, deve-se propor 
um ordenamento da atividade na unidade em caráter transitório, até que ela possa ser aos 
poucos eliminada, uma vez que trata-se de um uso não compatível com a sua categoria de 
manejo e com as restrições sugeridas pela carta náutica da região. É preciso também atrair 
instituições parceiras, como a prefeitura, universidades, ONGs e outros atores para desenvolver 
programas de formação e capacitação dos moradores locais, para que esses possam ser 
absorvidos em outros setores da economia, como o turismo, dada a vocação da região.   
 
Uma oportunidade que emerge nesse contexto é a recente criação do GT da Pesca e 
Maricultura da baía de Sepetiba, que tem atuado com colônias e associações de pescadores, 
orientando-os tecnicamente na concepção de propostas para o desenvolvimento da atividade 
pesqueira na baía de Sepetiba. As propostas orientadas pelo GT devem contar com o apoio 
financeiro da ThyssenKrupp CSA, como parte das medidas compensatórias do licenciamento 
ambiental da sua planta industrial na região. 
 
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. 
 
A dinâmica das correntes marinhas que atuam na baía de Sepetiba, pela natureza de seu 
ambiente semifechado, são menos intensas do que aquelas encontradas ao longo do litoral 
oceânico aberto. Veeck et al. (2007) observaram que a grande deposição de Mercúrio (Hg) por 
indústrias metalúrgicas nesse ambiente também pode reduzir a dinâmica dessas correntes. 
Além do mercúrio, as atividades industriais vêm injetando grande carga de outros metais 
pesados, como arsênio (As), cádmio (Cd) e zinco (Zn) no 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 de vertebrados e de invertebrados aquáticos que ocorrem na RBG, 
incluindo as espécies de interesse comercial. 
 
Além disso, na porção leste da baía de Sepetiba, onde está inserida a RBG, localiza-se também 
a maior concentração urbana da bacia da baía de Sepetiba. O aporte de material nos rios tem 
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sido considerável, reforçando o acúmulo  de poluentes nessa região. Em geral, os parâmetros 
físico-químicos dos rios que drenam a RBG não apresentam bons resultados, e a linha de costa 
sofre com processos de assoreamento, o que deve ser observado e monitorado a longo prazo.  
  
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 condição de 
vulnerabilidade desses manguezais, de modo que é fundamental ampliar as ações de 
conservação também para o entorno da RBG e para a sua zona de amortecimento. 
 
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, 
representa um dos maiores vetores de pressão sobre o manguezal da RBG. Isso porque a 
impermeabilização do solo e a alteração da drenagem das águas fluviais e pluviais interfere 
diretamente no aporte de água doce para o manguezal, acarretando no seu desaparecimento 
gradativo (LARDOSA, 2011). 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. 
 
Os limites norte e oeste da RBG estão sob maior pressão, pois representam as áreas de 
contato direto entre a unidade e a área urbana. A implantação das grandes obras viárias em 
andamento na região, como a duplicação da Avenida das Américas, que corta a reserva, 
contribui para aumentar a fragmentação na área. Somado a isso, essa obra deve potencializar o 
fluxo migratório para a região, contribuindo enormemente para o adensamento do bairro de 
Guaratiba e dos demais bairros que estão localizados no entorno desta UC.  
 
Na porção leste da RBG, a presença do Parque Estadual da Pedra Branca 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 dos impactos sobre a reserva. 
 
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, como o esgotamento 
sanitário, lançando dejetos sem tratamento nos rios e manguezais da RBG. Embora não 
existam dados precisos quanto ao volume de esgoto despejado 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 lançado nos rios acaba chegando até a unidade. 
 
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 a fragmentação de habitats, seguida da exploração direta de 
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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 a 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 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, diminuindo 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. Outras dez espécies de aves são consideradas 
cinegéticas e, destas, quatro estão sob algum grau de ameaça (S. sylvicola, A. bahaminsis, N. 
erythrophtalma e A. mangle) de modo que a sua presença deve ser monitorada e ações de 
sensibilização para a importância da preservação dessas espécies devem ser conduzidas. 
Merece destaque também o registro de dezesseis espécies migratórias no território da unidade, 
a maioria batuíras e maçaricos, o que confirma a importância desses manguezais como sítios 
de pouso e alimentação de aves migratórias provenientes tanto do Hemisfério Norte como do 
Cone Sul (SICK, 1997).  
 
Entre os mamíferos registrados para a unidade, estão seis espécies de cetáceos, dentre elas, a 
baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) 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 
baixadas de Sepetiba e Jacarepaguá (COSTA, 2002 apud GOMES; 2006) e Kryptolebias 
brasiliensis, de distribuição nas microbacias do rio Portinho e 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 suas feições — as florestas de mangue e as planícies 
hipersalinas (ou apicuns), que estão intimamente integradas 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., 
2011). 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 



 213 

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. 
 
Outros vetores de pressão sobre os componentes de flora e vegetação da RBG são 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, na 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 ações devem ser 
complementadas com a instalação de novas placas, sobretudo nas fronteiras marítimas e 
fluviais, que, como dito anteriormente, são ainda muito 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 
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com a 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 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 a suas respostas frente aos cenários de elevação do nível médio relativo do mar, a 
exemplo das análises que vem 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 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 
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estudantes, um número 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 visitação. 
A instalação desse centro vai fornecer a infraestrutura adequada para as ações de educação 
ambiental na RBG, hoje bastante precárias, 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 da UC), 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 a 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 à 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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MÓDULO 4 - RBG 
 

4.1. HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO 
 
A Reserva Biológica Estadual de Guaratiba (RBG) foi criada pelo Decreto no 7549, 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. 
 
Mais de três décadas se passaram desde a criação desta UC e, desde então, ela 
passou por alguns processos de revisão de seus limites, e a sua gestão vem sendo 
feita sem a orientação de um planejamento que estabelecesse prioridades de ação, 
metas e indicadores de implementação da unidade. A gestão da RBG tem sido guiada 
pelo conhecimento que o INEA detém da área e pelo desenvolvimento de serviços de 
rotina, que incluem a administração da unidade, a sua manutenção, fiscalização, 
proteção e a visitação de grupos escolares. 
 
Em 2010 foi publicado o Decreto nº 5842, que recategorizou a unidade, para 
enquadrá-la às categorias previstas na Lei nº 9.985/2000 (SNUC) e redefiniu os seus 
limites, excluindo de seu território as áreas com ocupação urbana consolidada e as 
áreas ocupadas pelo CTEx.  
 
Em 2011 foi concluído o cercamento das fronteiras terrestres da reserva e foram 
instaladas 17 placas de sinalização, essenciais para aumentar a sua presença e o seu 
reconhecimento em campo. Essas ações, somadas à finalização do plano de manejo, 
com o estabelecimento de diretrizes para a gestão da UC, definição de prioridades de 
ação, e proposição de medidas para aumentar a sua integração com o entorno, devem 
contribuir para avançar na implementação dessa unidade, assegurando que ela 
cumpra com os seus objetivos de conservação. 
 
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. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
A categoria de “reserva biológica” integra o grupo de unidades de conservação de 
proteção integral, previstas na Lei do SNUC (nº 9.985/2000). Segundo o SNUC as 
reservas biológicas são criadas com o objetivo de promover “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 áreas de manejo necessárias para recuperar e preservar 
o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais”.  
  
Nos decretos de criação e de recategorização e redelimitação da RBG, os objetivos 
específicos de criação da unidade não foram estabelecidos. Esta unidade foi criada 
com o nome de Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba, portanto, além dos 
atributos naturais e dos processos ecológicos que se pretendia proteger com a criação 
da unidade, seu estabelecimento também teve como propósito a preservação dos 
sítios arqueológicos presentes em seu território. 
 
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. 
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4.3. NORMAS ESPECÍFICAS  
 
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 
preveem os artigos 40 e 52 da Lei Federal nº 9.605/1998; artigos 46 e 56 da 
Lei Estadual nº 3467/2000 e o artigo 28 da Lei nº 9.985/2000), ressalvados 
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 3467/2000). 
 

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 3467/200). 

 
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). 

 
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. 
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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.
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4.4. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
 
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. 
 
De acordo com o Roteiro Metodológico (INEA, 2010), os fatores endógenos que 
formam o cenário interno da UC são caracterizados como pontos fortes e pontos 
fracos e condicionam o manejo da unidade. Os fatores do cenário externo são 
caracterizados como oportunidades e ameaças, e auxiliam ou dificultam o 
cumprimento de seus objetivos de criação. 
 
Esses elementos podem ser descritos como: 
 
Pontos Fracos - fenômenos ou condições inerentes à UC, que comprometem ou 
dificultam seu manejo. 
Ameaças - fenômenos ou condições externos à UC, que comprometem ou dificultam 
o alcance de seus objetivos. 
Forças Restritivas - a interação dos Pontos Fracos e Ameaças, que debilitam a 
unidade, comprometendo o alcance de seus objetivos. 
Pontos Fortes - os fenômenos ou condições inerentes à UC, que contribuem ou 
favorecem seu manejo. 
Oportunidades - os fenômenos ou condições externos à UC, que contribuem ou 
favorecem o alcance de seus objetivos. 
Forças Impulsoras - a interação dos Pontos Fortes e Oportunidades, que fortalecem 
a unidade, contribuindo para seus objetivos. 
 
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 (Figura 4 - 
1, Anexo 4 - 1) com o Conselho Consultivo da RBG e outras lideranças. 
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Figura 4 - 1. A, B, C e D. Fotos da Oficina de Planejamento Participativo, sede da RBG, 
novembro de 2011 

 
O objetivo da oficina de planejamento foi discutir sobre os pontos fracos e fortes que 
influenciam a gestão da UC, refletir sobre a inclusão de outros aspectos que 
porventura não estivessem sendo considerados até então, bem como refletir sobre as 
ameaças e oportunidades que se apresentam no caminho da sua implementação.  
 
Esses elementos foram fundamentais para a avaliação estratégica da RBG e para a 
construção da sua matriz estratégica, que é apresentada na Tabela 4 - 1. Como 
evidencia a tabela, os principais problemas que atuam sobre a unidade dizem respeito 
à falta de estudos sobre os impactos que a pesca tem provocado no manguezal e 
sobre a situação geral dos estoques, além da preocupação quanto aos impactos que 
as atividades industriais e a falta de saneamento estão provocando sobre os 
manguezais da RBG. Também foram apontados como limitantes a ocupação 
desordenada do seu entorno, a ausência de infraestrutura adequada na UC, a 
fragilidade nas ações de fiscalização e a necessidade de se definir melhor os pontos 
de visitação, acompanhado de um programa de educação ambiental para os diversos 
públicos. 
 
Em relação às forças impulsoras, destacam-se a situação fundiária da unidade quase 
totalmente resolvida, a importância do manguezal para a proteção da biodiversidade, 
de serviços ecossistêmicos e de recursos pesqueiros, a atuação do Conselho, o 
potencial da UC para atividades de educação ambiental e a disposição das 
comunidades que vivem no entorno em contribuir com a proteção da UC, bem como a 
expectativa de que a unidade possa contribuir com o desenvolvimento local. 
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Tabela 4 - 1. Matriz estratégica da RBG. 
F

o
rç

a
s
 r

e
s
tr

it
iv

a
s

 
 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 da 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 RBG, 
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 sejam amparadas 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  instalar blocos de 
cimento com vergalhões em alguns trechos da 
unidade, que danificam as redes de arrasto e 
inibem esse tipo de pesca na UC. 

2 Equipe de fiscalização 
insuficiente para atender a 
demanda da unidade e 

2 As maiores pressões exercidas 
diretamente sobre a UC dizem 
respeito à pesca e coleta de 

2 1. Ampliar o efetivo de guarda-parques da RBG. 
 
2. Capacitar os guarda-parques para que estes 
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deficiências nos 
procedimentos para 
fiscalização. 

recursos pesqueiros. O 
manguezal também tem sido 
frequentado por 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. 

possam emitir, além das notificações, autos de 
constatação, fortalecendo as ações de 
fiscalização. 
 
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 marítimas 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 

5 Inúmeras moradias localizadas 
na margem leste e oeste da 

5 1. Articular com a Rio Águas, com a Cedae  e 
outros parceiros, a implantação de sistemas 
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reserva por inexistência de 
infraestrutura de 
saneamento adequada no 
entorno da UC. 

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. 

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 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 
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moradores e outras pessoas que frequentam a 
UC para que conheçam as restrições de uso da 
área. 

8 Ocupações desordenadas 
no entorno 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. 

10 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  

10 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 
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crescimento do polo 
gastronômico existente na 
região. 

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
o

rç
a
s
 i

m
p

u
ls

o
ra

s
 

 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 e as casas 
sinalizadas.  

1 1. Acompanhar e monitorar o trabalho da SPU, 
apoiando-a no que  for necessário para acelerar 
a conclusão do processo. 
 
2. Ampliar os canais de comunicação com a 
comunidade sobre o processo de regularização 
fundiária da RBG. 

2 Grande potencial para 
atividades 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 

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 

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 
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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. 

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.  

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 
organizações da sociedade 
civil e o INEA. 

4 O Conselho Consultivo da RBG 
foi criado em pela Portaria 
IEF/RJ/PR7 264, em 2008. 
Dezesseis instituições 
compõem o Conselho, incluindo 
representantes de 
universidades, ONGs e 
organizações representantes 
dos moradores e pescadores 
que vivem no entorno da UC. 

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 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 6 Pelo menos 15 projetos com 6 1.Contratar um profissional para coordenar as 
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pesquisa na UC, em 
diversas áreas, dentre elas: 
ecologia de manguezal,   
fauna, flora, arqueologia, 
mudanças climáticas, etc. 

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. 

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 UC. 

7 Em 2010, um destacamento de 
sete guarda-parques foi dirigido 
à RBG. 

7 1. Capacitar os guarda-parques para que eles 
possam ampliar as ações de proteção e 
fiscalização, 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 
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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. 
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4.5. ZONEAMENTO DA UC 
 
O zoneamento da UC constitui um instrumento de ordenamento territorial, usado como 
recurso para a obtenção de 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 seguem 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 4 - 2 apresenta um quadro comparativo entre as categorias propostas pelo 
INEA e aquelas propostas pelo ICMBio, com a descrição de suas características.  
 
Considerando que a RBG faz parte do Mosaico Carioca, um mosaico que incorpora 11 
UCs entre municipais, estaduais e federais, sua gestão e implementação pode ser 
feita de maneira conjunta com as demais unidades que compõem o mosaico. Esse 
quadro ajuda a garantir a integridade dos conceitos das zonas e áreas estabelecidas 
no zoneamento da RBG. 

 

Tabela 4 - 2. Tabela comparativo entre as zonas e áreas previstas pelo INEA e ICMBio, para 
efeito de zoneamento de UC de proteção integral. 

Zoneamento ICMBio Zoneamento INEA 

Zona Intangível: é aquela onde a primitividade 
da natureza permanece o mais preservada 
possível, não sendo toleradas quaisquer 
alterações humanas, representando o mais 
alto grau de preservação. Funciona como 
matriz de repovoamento de outras zonas, onde 
já são permitidas atividades humanas 
regulamentadas. Esta zona é dedicada à 
proteção integral de ecossistemas, dos 
recursos genéticos, e ao monitoramento 
ambiental. O objetivo básico do manejo é a 
preservação, garantindo a evolução natural. 

Zona de Preservação: 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. O 
objetivo básico do manejo é a preservação, 
garantindo a evolução natural. 

Zona Primitiva: é aquela onde tenha ocorrido 
pequena ou mínima intervenção humana, 
contendo espécies da flora e da fauna ou 
fenômenos naturais de grande valor científico. 
Deve possuir características de transição entre 
a zona intangível e a zona de uso extensivo. O 
objetivo geral do manejo é a preservação do 
ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar 
as atividades de pesquisa científica e 
educação ambiental, permitindo-se apenas 
caminhadas, sem uso de equipamentos e 
estruturas físicas. 

Zona de Conservação: 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 zona de preservação 
e demais áreas. 

Zona de Uso Extensivo: é aquela constituída 
em sua maior parte por áreas naturais, 
podendo apresentar algumas alterações 
humanas. Caracteriza-se como uma transição 

Área de Visitação: é aquela constituída por 
áreas naturais ou alteradas pelo homem. O 
ambiente é mantido o mais próximo possível 
do natural, podendo conter infraestruturas de 
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entre a Zona Primitiva e a Zona de Uso 
Intensivo. O objetivo do manejo é a 
manutenção de um ambiente natural com o 
mínimo impacto humano, apesar de oferecer 
acesso ao público com facilidade, para fins 
educativos e recreativos. 
 
Zona de Uso Intensivo: é aquela constituída 
por áreas naturais ou alteradas pelo homem. O 
ambiente é mantido o mais próximo possível 
do natural, podendo conter infraestruturas de 
suporte ao uso público, com equipamentos 
compatíveis à implementação do programa de 
uso público da unidade. O objetivo geral do 
manejo é o de facilitar a recreação intensiva e 
educação ambiental em harmonia com o meio. 

suporte à visitação com equipamentos 
compatíveis à implementação da UC. O 
objetivo geral do manejo é o de facilitar a 
recreação e a educação ambiental em 
harmonia com o ambiente. 

 

Zona de Uso Especial: é aquela que contém 
as áreas necessárias à administração, 
manutenção e serviços da UC, abrangendo 
habitações, oficinas e outros. Estas áreas 
serão escolhidas e controladas de forma a não 
conflitarem com seu caráter natural e devem 
localizar-se, sempre que possível, na periferia 
da UC. O objetivo geral de manejo é minimizar 
o impacto da implantação das estruturas ou os 
efeitos das obras no ambiente natural ou 
cultural da unidade. 

Área de Uso Especial: é aquela que contém 
as áreas necessárias à gestão da UC, 
contemplando estruturas administrativas e de 
controle e fiscalização, e excepcionalmente 
trilhas educativas e centro de visitação no caso 
específico de RB e EE. Estas áreas serão 
escolhidas e controladas de forma a não 
conflitarem com seu caráter natural e devem 
localizar-se, sempre que possível, na periferia 
da UC. O objetivo geral de manejo é minimizar 
o impacto da implantação das estruturas ou os 
efeitos das obras no ambiente natural. 

Zona de Recuperação: é aquela que contém 
áreas consideravelmente antropizadas. Zona 
provisória, uma vez restaurada, será 
incorporada novamente a uma das zonas 
permanentes. As espécies exóticas 
introduzidas deverão ser removidas e a 
restauração deverá ser natural ou 
naturalmente induzida. O objetivo geral de 
manejo é deter a degradação dos recursos ou 
restaurar a área. Esta zona permite uso 
público somente para a educação. 

Área de Recuperação: 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. O objetivo geral de manejo 
nessas áreas é deter a degradação ambiental 
e garantir a evolução natural. 

Zona Histórico-Cultural: é aquela onde são 
encontradas amostras do patrimônio histórico, 
cultural, religioso, arqueológico e 
paleontológico, que serão preservadas, 
estudadas, restauradas e interpretadas para o 
público, servindo à pesquisa, educação e uso 
científico. O objetivo geral do manejo é o de 
proteger sítios históricos ou arqueológicos, em 
harmonia com o meio ambiente. 

Área Histórico-Cultural: é aquela onde são 
encontradas amostras do patrimônio histórico, 
cultural, religioso, arqueológico e 
paleontológico, que serão preservadas, 
estudadas, restauradas e interpretadas para a 
visitação, servindo à pesquisa, educação e uso 
científico. O objetivo geral do manejo é o de 
proteger sítios históricos ou arqueológicos, em 
harmonia com o meio ambiente. A visitação 
acima mencionada poderá ser aplicada apenas 
à PE. 

Zona de Uso Conflitante: constitui-se em 
espaços localizados dentro de uma UC, cujos 
usos e finalidades, estabelecidos antes da 
criação da unidade, conflitam com os objetivos 
de conservação da área protegida. São áreas 
ocupadas por empreendimentos de utilidade 
pública, como gasodutos, oleodutos, linhas de 
transmissão, antenas, captação de água, 
barragens, estradas, cabos óticos e outros. 
Seu objetivo de manejo é contemporizar a 

Área de Uso Conflitante: constitui-se em 
espaços localizados dentro de uma UC, cujos 
usos e finalidades, estabelecidos antes de sua 
criação, conflitam com os objetivos de 
conservação da área protegida. São áreas 
ocupadas por empreendimentos de utilidade 
pública, como gasodutos, oleodutos, linhas de 
transmissão, antenas, captação de água, 
barragens, estradas, cabos óticos, populações 
humanas residentes e suas respectivas áreas 
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situação existente, estabelecendo 
procedimentos que minimizem os impactos 
sobre as UCs. Serão inseridas também nesta 
zona as áreas dentro das UCs onde ocorrem 
concentrações de populações humanas 
residentes e as respectivas áreas de uso. 
 
Zona de Uso Temporário: são áreas dentro 
das UC onde ocorrem concentrações de 
populações humanas residentes e as 
respectivas áreas de uso. Zona Provisória, 
uma vez realocada à população, será 
incorporada a uma das zonas permanentes. 

de uso e outros. Seu objetivo de manejo é 
contemporizar a situação existente, 
estabelecendo procedimentos que minimizem 
os impactos sobre as UCs. Uma vez eliminado 
o conflito, a área será incorporada na zona em 
que se encontra originalmente. 

Zona de Interferência Experimental: 
específica para as estações ecológicas, é 
constituída por áreas naturais ou alteradas 
pelo homem, sujeitas a alterações definidas no 
artigo 9, parágrafo 4 e seus incisos da Lei do 
SNUC, mediante o desenvolvimento de 
pesquisas, correspondendo ao máximo de 3% 
da área total da estação ecológica, limitada até 
1.500 hectares, conforme previsto em lei. O 
seu objetivo é o desenvolvimento de pesquisas 
comparativas em áreas preservadas. 

Área de Interferência Experimental: é aquela 
constituída por áreas naturais ou alteradas 
pelo homem, sujeitas a alterações definidas no 
artigo 9, parágrafo 4 e seus incisos da Lei do 
SNUC, mediante o desenvolvimento de 
pesquisas, correspondendo a no máximo 3% 
da área total da EE, limitada até 1.500 
hectares, conforme previsto em lei. O seu 
objetivo é o desenvolvimento de pesquisas 
comparativas em áreas preservadas. 

 
 

4.5.1. Critérios 
 
O zoneamento da RBG foi feito com base nos critérios para definição de zonas e 
áreas preconizadas pelo Roteiro Metodológico (INEA, 2010). Esses critérios foram o 
fio condutor para a definição desses sítios no território da unidade, incluindo critérios 
físicos mensuráveis ou espacializáveis, indicativos da singularidade da UC, de valores 
para a conservação, bem como os critérios para ajustes das zonas e áreas. 
 
Uma breve descrição dos critérios selecionados pela equipe e utilizados para subsidiar 
a definição das zonas e áreas da RBG é apresentada abaixo. Essa descrição segue a 
definição apresentada no Roteiro Metodológico (INEA, 2010). 
 
Critérios físicos mensuráveis ou espacializáveis 
 
Grau de conservação da vegetação: o menor grau de degradação da vegetação 
geralmente condiciona o menor grau da degradação da fauna e dos solos. As áreas 
mais conservadas deverão conter zonas de maior grau de proteção. Este critério 
refere-se também aos cuidados necessários na identificação de ambientes 
fragmentados. A fragmentação resulta, geralmente, em uma paisagem constituída por 
terrenos com remanescentes de vegetação nativa entremeados por terrenos com a 
vegetação degradada ou mesmo eliminada.  
 
Variabilidade ambiental: este critério está condicionado, principalmente, pela 
compartimentação que o relevo apresentar em relação a altitudes e declividades. A 
identificação da compartimentação do relevo constitui-se em processo fundamental 
para a análise e a explicação dos elementos da paisagem natural. A compreensão da 
organização das formas do relevo e da drenagem, fatores intrinsecamente ligados em 
suas relações de causa e efeito, levam à compreensão dos fatores que atuam na 
distribuição dos solos e das diferentes fitofisionomias.  
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Critérios indicativos de valores para a conservação 
 
Representatividade: a zona de preservação, que apresenta maior grau de proteção, 
deve proteger amostras de recursos naturais mais representativos da UC. É 
importante que estas amostras representativas estejam também presentes em áreas 
onde possam ser apreciadas pelos visitantes.  
 
Presença de espécies endêmicas, raras ou ameaçadas: as espécies em extinção, em 
perigo de extinção, raras, endêmicas, migratórias e os sítios de reprodução e 
alimentação, que devem estar localizadas na zona de preservação. 
 
Áreas de transição: são aquelas que abrangem simultaneamente características de 
dois ou mais ambientes, retratadas na sua fitofisionomia e na composição de espécies 
da flora e da fauna.  
 
Suscetibilidade ambiental: as áreas que apresentam características que as indiquem 
como ambientalmente suscetíveis devem estar contidas na zona de preservação. 
Áreas suscetíveis à erosão e encostas íngremes; áreas úmidas, como banhados e 
lagoas; nascentes, principalmente aquelas formadoras de drenagens significativas; 
habitats de espécies ameaçadas, bem como áreas de reprodução e alimentação de 
avifauna são enquadradas nessa categoria. 
 
Presença de sítios arqueológicos e/ou histórico-culturais: quando as características 
e/ou eventos históricos e/ou arqueológicos relacionam-se diretamente a algum sítio 
específico, como sítios arqueológicos ou similares que possam ser visitados pelo 
público, devem ser integrados em uma área específica, a área histórico-cultural, 
podendo estar localizada nas zonas de preservação e conservação. 
 
Critérios indicativos para vocação de uso 
 
Potencial de visitação: este critério diz respeito ao uso possível e/ou histórico nas UCs, 
para atividades de educação ambiental. Os atrativos que cada UC apresenta devem 
ser condicionados aos usos permitidos para a sua categoria de manejo. As reservas 
biológicas não comportam visitação recreativa, apenas com finalidades de pesquisa e 
educação ambiental, devendo, nesse caso, situarem-se nas áreas de uso especial.  
 
Potencial para sensibilização ambiental: características relevantes de áreas na UC que 
possam ser exploradas para o desenvolvimento de processos de educação ambiental, 
trilhas interpretativas e estudos específicos. 
 
Uso conflitante: os usos ou situações que conflitam com os objetivos de criação e 
manejo da UC, como empreendimentos de utilidade pública, moradias, áreas 
cultivadas, áreas de intensa circulação de embarcações, inserem-se em área de uso 
conflitante. 
 
Critérios de ajustes para a localização e limites das zonas 
 
Nível de pressão antrópica: diz respeito ao nível de pressão que as áreas da UC 
sofrem. Para a RBG foram consideradas as seguintes pressões: áreas sujeitas ao 
lançamento de esgoto doméstico; áreas utilizadas para a pesca e coleta de recursos 
do manguezal; presença de moradias; e áreas de cultivo e áreas alteradas. 
 
Acessibilidade: as áreas de uso mais intenso devem ser sempre aquelas com acesso 
mais fácil. 
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Regularização fundiária: a zona de maior grau de proteção e também as áreas de 
maior grau de uso, seja pelo público ou pela administração, devem, prioritariamente 
pertencer ao estado.  
 
Gradação de uso: a zona de maior grau de proteção deve ser preferencialmente 
envolvida pela zona de grau de proteção progressivamente menor. Desta forma, a 
zona de preservação deve localizar-se em áreas mais centrais, de forma a receber o 
menor impacto ambiental possível e deve, também, ser circundada pela zona de 
conservação, que faz a transição com as áreas da UC. 
 
Percentual de proteção: as zonas de preservação e conservação devem cobrir áreas 
percentualmente maiores do que as áreas destinadas para administração e visitação. 

 
Limites identificáveis na paisagem: na medida do possível as zonas devem ser 
desenhadas, tendo por limites marcos possíveis de serem identificados na paisagem, 
como microbacias, margens de rios, estradas, pontos destacados do relevo e outros. 

 
A partir da definição dos critérios, um exercício de priorização foi realizado 
(estabelecendo peso alto, médio ou baixo para cada critério). Essa informação está 
presente na Tabela 4 - 3. Toda a informação espacializável relacionada a cada um 
deles foi representada em mapas, em ambiente SIG. Diversos exercícios de 
sobreposição de mapas foram realizados, visando a delimitação de zonas e áreas que 
abrangessem, sempre que possível, os critérios que apresentaram peso alto (A). 
 
 

Tabela 4 - 3. Critérios utilizados para a definição das zonas e áreas da RBG.  
ZP = Zona de Preservação. ZC = Zona de Conservação. AHC = Área Histórico-cultural. AR = 
Área de Recuperação. AUE = Áreas de Uso Especial. AUC = Área de Uso Conflitante. A = Alto. 
M = Médio. B = Baixo. 

CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A DEFINIÇÃO DAS ZONAS E ÁREAS RBG 

Critérios ZP ZC AHC AR AUE AUC 

Critérios físicos mensuráveis ou espacializáveis 

Grau de conservação da vegetação A M B A A A 

Variabilidade ambiental A M B B B B 

Critérios indicativos de valores para a conservação 

Representatividade  A M B B B B 

Presença de espécies endêmicas, ameaçadas ou 

migratórias 

A M B B B B 

Áreas de transição  A M B B B B 

Suscetibilidade ambiental A M B M M B 

Presença de sítios arqueológicos e/ou paleontológicos M B A B B B 

Critérios indicativos de vocação de uso 

Potencial de visitação B M M B A B 

Potencial para sensibilização ambiental B M M B A B 

Presença de infraestrutura B A B B A B 

Uso conflitante M A B M B A 

CRITÉRIOS DE AJUSTE PARA A LOCALIZAÇÃO E LIMITES DAS ZONAS 
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Nível de pressão antrópica: áreas sujeitas ao lançamento 

de esgoto doméstico 

A A B B B B 

Nível de pressão antrópica: áreas utilizadas para a pesca 

e coleta de recursos do manguezal 

A A B B B M 

Nível de pressão antrópica: presença de moradias e 

áreas de cultivo 

M A B M B A 

Nível de pressão antrópica: presença de áreas alteradas M A B A B A 

Acessibilidade B A B B A B 

Regularização fundiária A M B B B B 

Gradação de uso M A B B B B 

Percentual de proteção M M B B B B 

Limites identificáveis na paisagem M M B B B B 

 
Para a RBG foram propostas duas zonas e quatro áreas, apresentadas no Anexo 4 - 2 
(mapa) e no Anexo 4 - 3 (memorial descritivo). A zona de preservação responde por 
cerca de 1.250 hectares da UC, ao passo que a ZC corresponde a 2.210,51 hectares, 
conforme apresenta a Tabela 4 - 4. 

 

Tabela 4 - 4. 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) 2.110,50 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) 

15,58 0,46 - 15,58 

Área de Uso Especial (AUE) 3,93 0,12 0 3,93 

 

 
A Tabela 4 - 5, 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. 
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Tabela 4 - 5. 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. 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 

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 

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). 
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do aquífero presente 
na RBG. 

apicum presentes no 
território da unidade 
(ESTRADA, 2000).  
 
Algumas áreas, em 
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, lixo, alteração 
da vegetação, etc. 
 
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 de recursos 
pesqueiros 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 
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, 
de casas no entorno, 
das área 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 
presentes no território 
da UC. 

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 do rio 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 

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 
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. 
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incêndios florestais. 
 
4. Grande quantidade de 
lixo é lançada nos 
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. 

 
5. Nessa área serão 
instaladas as 
infraestruturas 
necessárias para a 
administração e 
proteção da UC.  

Área 
Histórico-
cultural (AHC) 

1. Incorpora os locais 
onde foram localizados os 
sambaquis existentes no 
interior da RBG. 

Segundo Ferreira e 
Oliveira (1985 apud 
PELLEGRINI, 20000), 
os sambaquis 
encontram-se em 
patamares superiores 
em relação à planície, 
com topografias 
variando entre 2,5 e 6 
metros.  

 1. Uma parcela importante 
dos sambaquis existentes 
no interior da RBG, bem 
como em toda a planície 
costeira, 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 a 
sinalização desses sítios, 
resgate e salvamento, bem 

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.  
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como a investigação e 
interpretação desses, 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 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, bem como 
extração de madeira 
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.  Quanto às 
áreas dos setores 3 e 4 da 
unidade, foram alteradas 
possivelmente em função 
do aterramento e da 
construção da estrada. 

1. Proteção e 
fiscalização. 
 
2. Pesquisa científica e 
monitoramento. 
 
3. Visitação com fins 
educacionais ou 
científicos. 
 
4. 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. 

  Os proprietários das casas 
serão reassentados em 
bairros próximos da 
unidade. A regularização 
das áreas está cargo da 
Superintendência do 

1. Proteção e 
fiscalização. 
 
2. Manejo. 

 
3. Pesquisa científica. 
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3. Quadra de um 
condomínio construído 
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. 
 

Patrimônio da União e o 
processo está em 
andamento. 
A essas casas também 
estão associadas as 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 
UC. No Campo do Saco 
(Setor 2) também foi 
identificada uma casa que 
não faz parte do processo 
de regularização fundiária 
da unidade. 
O condomínio obteve 
licenciamento e anuência 
do órgão estadual, 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 
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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 instalada a  
infraestrutura necessária 
para as atividades de 
educação ambiental, 
pesquisa, proteção e 
fiscalização da UC. 
 
2. Também foram 
definidas algumas áreas 
mais vulneráveis aos 
incêndios, para se avaliar 
a viabilidade de se 
implantar aceiros. 

  No local onde será 
implantada a infraestrutura 
do Centro de Educação 
Ambiental, em Araçatiba, 
existem muitos moradores. 
Essa área 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 

1. Implantação de 
infraestrutura adequada 
e de baixo impacto para 
a unidade. 
 
2. Implantação dos 
aceiros. 
 
3. Pesquisa científica. 
 
4. Proteção e 
fiscalização. 
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incorporada ao Plano de 
Prevenção e Combate a 
Incêndios da RBG.  
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4.6.  CARACTERIZAÇÃO DAS ZONAS E ÁREAS 

 
4.6.1. 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.  
 
Objetivo geral: proteger a diversidade de ambientes associados aos manguezais da 
RBG, assegurando a manutenção das suas espécies, dos processos ecológicos, dos 
serviços ambientais por eles fornecidos e a sua evolução natural. 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Proteger os manguezais em melhor estado de conservação dentro da RBG. 
 
2. Proteger a diversidade de ambientes presentes na UC. 
 
3. Proteger as áreas utilizadas para alimentação e abrigo por muitas espécies de 

aves aquáticas e migratórias. 
 

4. Proteger os recursos hídricos e ambientes aquáticos associados aos 
manguezais. 

 
5. Proteger amostras dos sambaquis existentes no território da RBG. 

 
 
Atividades admitidas: pesquisa e monitoramento; proteção e fiscalização. 
 
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 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. 
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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 37,19% 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 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. 
 

4.6.2.  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. 
 
Objetivo geral: conservar as paisagens, as espécies e cursos d’água presentes na 
RBG, garantindo a sua recuperação, bem como promovendo o desenvolvimento de 
pesquisa científica, de monitoramento, de atividades de visitação e educação 
ambiental e de fiscalização. 
 
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 e a 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. 
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Descrição dos limites da ZC: 
A ZC cobre integralmente os setores 2, 3 e 4 da unidade, e a região a leste e sudoeste 
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 vai a 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 de 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, quanto 
pelos rios e canais que a compõem. 

 
6. O trânsito de veículos e de embarcações só poderá ser feito a pequenas 

velocidades (limite máximo de 40 km/h). 
 

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

 
8. É expressamente proibido o uso de buzinas nesta zona. 

 
4.6.3.  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.  
 
O objetivo geral do manejo das AHCs é o de proteger os sambaquis existentes no 
território da unidade, favorecendo a sua proteção, pesquisa, sinalização, interpretação 
e visitação, sem comprometer a sua integridade.  
 
Atividades admitidas: pesquisa, proteção e fiscalização, educação ambiental e 
patrimonial. 
 
Normas: 
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1. As AHCs da RBG estão inseridas na zona de preservação e na zona de 
conservação da UC.  
 

2. A visitação a esses sítios apenas se dará com o propósito de pesquisa (em 
ambas as zonas) e de educação patrimonial (apenas nos 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. 

 
4.6.4. 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.  
 
O objetivo geral de manejo nessas áreas é restaurar as áreas degradadas existentes 
na UC. 
 
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 a 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 nº 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. 
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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 e pessoal técnico e 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. 
 
  

4.6.5. 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 e 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 a implantação de aceiros e de trilhas. 

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

 
4.6.6. 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 4 - 2. 
 

 

Figura 4 - 2. 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 
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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, 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 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. 
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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 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 nessa área. 

 
O objetivo de manejo das AUCs é contemporizar a situação existente, estabelecendo 
procedimentos que minimizem os impactos sobre a RBG. Uma vez eliminado o conflito, 
as áreas deverão ser incorporadas como áreas de recuperação. 
 
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 a causar outros impactos 
ao ambiente natural. 

 
6. Os riscos representados pelo empreendimento presente (antena) deverão ser 

definidos e subsidiar a adoção de ações preventivas ou de eliminação desses 
riscos. 

 
7. 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. 
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4.7. 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 nº 428, de dezembro de 2010, que determina que o 
licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam 
afetar a 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. Uma breve descrição dos critérios 
empregados é apresentada a seguir. 
 
A norte e a Leste: 

 

 Microbacias dos rios que fluem para a UC e área de recarga de aquíferos: 
esses critérios tiveram peso alto e motivaram a inclusão de parte das 
microbacias dos rios Piraquê, Piracão, Portinho e Itapuca/João Corrêa. Esses 
rios nascem no Parque Estadual da Pedra Branca e drenam para a RBG 
contribuindo para a formação e a manutenção dos manguezais da UC. Além 
disso, eles representam a área de recarga do Aquífero Guaratiba (VICENTE et 
al., 2010). A presença e a proteção desse aquífero pela RBG é bastante 
relevante, diante da sua importância para o abastecimento humano.  
 

 Áreas úmidas com importância ecológica para a UC, áreas naturais 
preservadas com potencial de conectividade com a UC e áreas com risco 
de expansão urbana ou presença de construção que afetem aspectos 
paisagísticos notáveis junto aos limites da UC: a norte, a inclusão dessa 
área também se deve à importância de se incluir na ZA da RBG, áreas que 
devem resguardar a migração e acomodação do manguezal  da unidade frente 
aos cenários de elevação do nível médio do mar (SOARES et al., 2011). Nessa 
região já se observa a migração do manguezal em direção às planícies 
hipersalinas adjacentes, e a duplicação da Avenida das Américas pode 
representar uma barreira a essa acomodação. Considerando que essa é uma 
região que vem sendo pressionada pela expansão urbana, motivada pela própria 
duplicação da Avenida das Américas e pela abertura do Túnel da Grota Funda, e 
que ainda dispõe de terras a serem parceladas e urbanizadas, é fundamental 
ordenar o uso desse território para assegurar a viabilidade dos manguezais da 
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RBG. 
 

 A presença de unidades de conservação em áreas contíguas 
remanescentes de ambientes naturais próximos à UC que possam 
funcionar ou não como corredores ecológicos: como afirmam Chaves et al. 
(2010), existe uma íntima relação entre os sistemas montanha (Mata Atlântica), 
planície costeira (rios, brejos, restingas, planícies hipersalinas e manguezais), 
baía de Sepetiba (estuários, canais de maré, manguezais em ilhas e bancos 
lamosos), Restinga de Marambaia (manguezais, restingas, dunas, brejos e 
praias) e oceano, de modo que essa área deve ser mantida como um corredor 
de conexão entre os sistemas terrestre, estuarino e marinho, no domínio da 
Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro (COSTA et al., 2009 apud CHAVES 
et al., 2010). Desse modo, a norte a ZA da RBG encontra-se com a ZA do 
PEPB, cujo limite é a Estrada da Matriz, e a leste a ZA da RBG chega até a cota 
100, atual limite do PEPB. 

 

 A leste, a inclusão dessa área entre RBG e o PEPB na ZA, tem um papel muito 
importante para a reserva por resguardar as nascentes e os cursos médios dos 
pequenos rios que drenam essa região. A duplicação da Estrada de Guaratiba, 
prevista no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município 
do Rio de Janeiro (Lei Complementar nº 111/2011), deve ser observada no 
manejo da ZA, uma vez que ela poderá comprometer ainda mais a manutenção 
da dinâmica dos manguezais da RBG e áreas adjacentes.  
 

 Considerou-se, por fim, a presença de sítios arqueológicos, incluindo na ZA da 
RBG os demais sambaquis existentes na planície costeira, que estão fora dos 
limites da unidade. 
 

A Oeste: 
 

 Para a definição do limite oeste da RBG, foram considerados, dentre outros 
critérios, a existência de fenômenos oceanográficos que apresentam relação 
química, física ou biológica com a UC. Assim, com base na Resolução nº 428, 
de dezembro de 2010, foi incluído um buffer de 3 km da parte marítima da baía 
de Sepetiba na ZA da RBG, já que a unidade recebe influência dos processos 
oceanográficos da baía, como as correntes marinhas que circulam no sentido 
leste-oeste, sendo que no fundo da baía, os fluxos são mais lentos e mais 
propícios à contaminação (BARCELLOS, 1995). 

 
 
A Sul: 
 

 O limite sul da ZA da RBG foi definido em função da presença de área militar 
onde são realizados exercícios de tiro de canhão, resguardando as áreas de 
manguezal e restinga onde não são realizados os exercícios.  
 

 
Outros critérios tiveram peso médio, seja pela falta de informações precisas a respeito, 
seja em função do peso maior determinado por algum outro critério. São eles: 
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Locais de nidificação ou de pousio/dormitório de aves migratórias: existe o registro 
de, pelo menos, 16 espécies de aves migratórias que utilizam a região da RBG como 
sítio de pouso e alimentação, mas não há dados sobre outras regiões, além dos 
manguezais, utilizadas por essas espécies. Outro critério que teve peso baixo foi a 
ocorrência de acidentes geográficos e geológicos notáveis ou aspectos cênicos 
próximos à UC. 
 
Quanto aos critérios para não inclusão de área, teve peso alto a presença de áreas 
urbanas já estabelecidas ou licenciadas. Também procurou-se ajustar o desenho da 
zona de amortecimento considerando limites identificáveis no campo. Isso se aplicou 
apenas na parte continental da ZA. 
 
Uma síntese dos critérios adotados e o peso atribuído a cada um deles na definição da 

ZA são apresentados na Tabela 4 - 6. 
 

Tabela 4 - 6. 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 
UCs marinhas. 

X   
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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  

Áreas de exercícios militares. 
  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   

 
 
A zona de amortecimento da RBG ocupa uma área de 5.224,00 ha, sendo 2.765,42 ha, 
na parte continental, e 2.458,57 ha na parte marinha (Anexo 4 – 2). 
 

4.7.1. Subsolo 
 
De acordo com o que determina o artigo 24 da Lei 9.985 (SNUC), o subsolo deve 
integrar os limites da unidade sempre que este influenciar na estabilidade do 
ecossistema, para garantir a proteção do solo e dos mananciais dessa UC.  
 
Especificamente no caso da RBG, considerando a existência do Aquífero Guaratiba 
(VICENTE et al., 2010) que corresponde a quase totalidade da área da unidade e parte 
da sua ZA, é fundamental a sua incorporação do subsolo aos limites da unidade.
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4.8. ÁREAS ESTRATÉGICAS (AEs) 
 
Áreas estratégicas são áreas relevantes para o manejo e o alcance dos objetivos de 
criação da UC e para a sua interação com a região, especialmente com a ZA, com 
identidade fundamentada em condições ecológicas peculiares e/ou vocação ou 
necessidade para atividades específicas. Essas áreas, que tem seu estabelecimento 
respaldado na Lei nº 9.985/2000, podem estar inseridas nos limites da UC ou em sua 
ZA, e a elas serão direcionadas estratégias visando reverter ou otimizar as forças 
restritivas ou impulsoras da UC.  
 
Para a RBG foram definidas três Áreas Estratégicas Internas (AEIs) e duas Áreas 
Estratégicas Externas (AEEs). 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.  
 
O processo de definição das AEs também foi feito com base em visitas de campo e nos 
subsídios oferecidos pelos responsáveis pela gestão da UC e do Conselho, com 
informações obtidas na oficina de planejamento. 
 

4.8.1. Áreas Estratégicas Internas – AEI 
 
1. Araçatiba 
 
Localização geográfica: 
 
Região sudeste da RBG, acesso pela Estrada de Burle Marx, em Barra de Guaratiba. 
 
Inserção no zoneamento: 
 
Zona de conservação, área de uso especial, área de recuperação. 
 
Critérios: área com potencial para sensibilização ambiental e visitação com fins 
educacionais, áreas degradadas que necessitam de intervenção, área com necessidade 
de fiscalização específica e suscetível a dano proveniente do exterior da UC. 
 
Descrição da área: 
 
A localidade conhecida como Araçatiba fica próxima à Estrada Burle Marx, logo abaixo 
do Caminho de Itapuca, em direção à Barra de Guaratiba. 
 
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. A publicação do Decreto nº 5842/2010, que recategorizou e redelimitou a 
reserva, excluiu do território da unidade essas moradias, no entanto, essas casas 
permanecem na região e são limítrofes à UC, e seus moradores seguem fazendo uso 
do território da UC para pesca, banho e lazer. 
 
Além das moradias e das áreas de cultivo, essa área também apresenta áreas 
degradadas, que resultam do processo de ocupação dessa região e incorporam as 
áreas de recuperação da RBG. 
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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 da 
zona 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.  
 
Recentemente, o INEA instalou cercas e placas de sinalização em todo o perímetro 
terrestre da unidade, incluindo Araçatiba, e com isso, os limites da reserva passaram a 
ser mais facilmente reconhecíveis na região. Mas ainda é preciso um longo trabalho de 
sensibilização, informação e orientação quanto à existência de uma UC no local, para 
que seja possível fazer o ordenamento do uso desse espaço da reserva. 
 
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, e por essa razão a região abriga 
uma das áreas de uso especial da RBG. 
 
A construção do centro de educação ambiental e de visitação está prevista no termo de 
referência (TdR 01/2011) elaborado pela equipe da GEPRO/INEA, o mesmo que prevê 
a reforma e ampliação da sede da reserva. O projeto foi aprovado pelo Funbio e vai ser 
conduzido com recursos do Fundo Mata Atlântica, e a contratação do processo está em 
fase de licitação. 
 
De acordo com o TdR, o centro deve ter uma instalação de cerca de 300 m2 , incluindo 
recepção, sala de exposições, sala para administração, copa/cozinha e sanitários, além 
de um deque de conexão ao centro de educação ambiental e de garagem para duas 
embarcações. Além de abrigar a equipe que deve liderar as ações de educação 
ambiental na reserva, o Centro também deve ter um pequeno efetivo de guarda-
parques que irá apoiar as ações de educação ambiental e conduzir ações de 
fiscalização ao longo da Estrada Burle Marx, bem como por via fluvial. 
  
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 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. 
 
Recomendações: 
 

1. Iniciar as obras de construção do centro de educação ambiental. 
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2. Instalar uma parte da equipe da reserva no local, incluindo funcionários 
responsáveis pelas ações de educação ambiental e fiscalização.  

 
3. Definir um roteio de visitação na região, incluindo as trilhas e o percurso a ser 

percorrido de barco. 
 

4. Desenvolver um programa de educação ambiental e sensibilização para os 
diversos públicos com os quais a UC se relaciona, envolvendo: 

 
a. Um componente de sensibilização e orientação para a comunidade de 

pescadores que vive da pesca e da coleta de recursos pesqueiros dentro da 
RBG, associado ao cadastro desses pescadores e à marcação das suas 
embarcações, orientando-os quanto aos objetivos da unidade, a conduta a 
ser adotada, os apetrechos permitidos, o respeito ao período de defeso e etc. 
 

b. Um componente de sensibilização e educação ambiental para os moradores 
de outras regiões do Rio de Janeiro, que frequentam a unidade para 
atividades de lazer, como pesca esportiva e banho de rio. 
 

c. Um programa de educação ambiental para o público escolar que visita a 
RBG, envolvendo o manguezal e o patrimônio arqueológico da RBG como 
tema gerador. 

 
5. Ampliar a sinalização da região nas vias terrestre e fluvial. 

 
6. Buscar parceria com a prefeitura, universidades e outras instituições para criar 

um programa de restauração de áreas degradadas na RBG, que estabeleça 
procedimentos e um protocolo para a recuperação dessas áreas, cujo piloto 
deve acontecer em Araçatiba.  
 

7. Desenvolver um programa de base comunitária para a restauração das áreas 
degradadas na região, envolvendo e capacitando mão de obra local para as 
ações de plantio, manejo e monitoramento das áreas restauradas. 

 
Resultados esperados: 
 

1. Centro de educação ambiental construído, com maior presença da reserva no 
local informando e orientando a comunidade sobre a unidade de conservação, a 
importância dessa área, os usos permitidos, etc. 
 

2. Programa de visitação com finalidade educacional em operação. 
 

3. Aumento das visitas escolares que ocorrem na unidade, ampliando também a 
diversidade de instituições que frequentam a reserva. 

 
4. Ações de educação ambiental e integração com a comunidade do entorno sendo 

conduzidas. 
 

5. Aumento das ações de patrulhamento e fiscalização na região, com 
consequente diminuição da visitação não permitida e de outras pressões sobre a 
unidade. 
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2. Sambaqui Zé Espinho 
 

Localização geográfica: 
 
Região central da RBG, bacia do Piracão, próximo ao local onde as visitas escolares 
acontecem no CTEx. 
 
Inserção no zoneamento: 
Zona de conservação, área histórico-cultural. 
 
Critérios:  
A área é um sítio arqueológico, com potencial para sensibilização ambiental. 
 
Descrição da área: 
 
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. Carvalho e Meneses (1995) conduziram o último 
estudo desses sítios arqueológicos de que se tem registro na região, por intermédio de 
um programa intitulado “Programa Integrado de Pesquisas Arqueológicas Apicum de 
Guaratiba”, liderado pelo Departamento Geral do Patrimônio Cultural da Secretaria 
Municipal de Cultura, com o apoio do CNPq e de diversas instituições, incluindo o CTEx, 
o Instituto de Arqueologia do Brasil, e do próprio IEF, à época a instituição responsável 
pela gestão da RBG. Além de localizar e georreferenciar esses sítios, um dos 
propósitos do trabalho foi o de rever o estado de conservação dos mesmos.  
 
Dos 34 sambaquis identificados na planície, 22 foram georreferenciados, no entanto, 
embora esse trabalho tenha sido muito relevante para construir um mapa com a 
localização mais precisa dos sítios no território da UC,  é necessário georreferenciar 
novamente esses sítios, definindo o Datum da coleta dos pontos e chegando até áreas 
que não puderam ser acessadas na investigação anterior. Quanto ao estado de 
conservação, 16 sambaquis foram considerados entre regular e ótimo, 10 dos quais, 
dentro dos limites 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). 
 
O sambaqui Zé-Espinho é representado por um teso ilhado em apicum, apresentando-
se a cerca de um metro acima da planície (CARVALHO e MENESES, 1995), com 
contorno irregular de aproximadamente 300 m de perímetro, com várias elevações em 
seu interior, a maior delas atinge 4,5 m de altura (SALES CUNHA, 1965). Durante o 
trabalho de escavação do sambaqui Zé Espinho, os pesquisadores adotaram o método 
da “decapagem” em grandes superfícies por níveis naturais, identificando-se cinco 
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unidades arqueológicas distintas na área do sambaqui Zé Espinho, denominadas “A” – 
“B” – “C” – “D” – “E” (KNEIP, 1985). A partir de escavações sistemáticas em 1983 no 
sambaqui “A” e em 1984 no sambaqui “D” (além de prospecções no “B” e “C”) foi 
possível a caracterização de camadas arqueológicas diferenciadas, individualizadas 
pelo conteúdo cultural, faunístico e sedimentológico (KNEIP, 1985). A partir desse 
trabalho, foi possível também traçar as principais caraterísticas desses acampamentos 
quanto à posição cronológica, características ambientais, dieta alimentar, artefatos, 
estruturas e características humanas, revelando, na área do sambaqui Zé Espinho, uma 
alta concentração residencial, de caráter sazonal de pequenos grupos de coletores e 
pescadores litorâneos, cuja mobilidade na área foi constatada por um período de tempo 
de 1.000 anos (KNEIP, 1995). O acervo dos artefatos arqueológicos encontrados nas 
escavações desse sítio estão depositados no Museu Nacional do Rio de Janeiro. 
 
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. 
 
Recomendações:  
 

1. Estabelecer contato com pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro, 
Instituto de Arqueologia Brasileira, do Departamento Geral do Patrimônio 
Cultural do município e com outras instituições que tenham interesse em 
contribuir com a retomada da pesquisa arqueológica na região. 
 

2. Investir esforços na localização, no refinamento do georreferenciamento e 
sinalização de todos os sambaquis existentes dentro da unidade e na sua ZA. 

 
3. Promover a pesquisa arqueológica interdisciplinar dos sambaquis, fomentando a 

investigação, salvamento e resgate, além da interpretação desses sítios. 
 

4. Utilizar as informações disponíveis sobre o sambaqui Zé Espinho para subsidiar 
o programa de educação patrimonial na RBG, inclusive para compor a 
exposição permanente que será sediada no centro de educação ambiental e de 
visitação em Araçatiba, tendo como ponto de partida, a visitação ao sambaqui 
Zé Espinho. 

 
5. Capacitar os funcionários da RBG sobre o tema. 

 
Resultados esperados:  
 

1. Sambaquis georreferenciados, sinalizados e protegidos. 
 

2. Investigação sobre esses sítios sendo retomada na reserva. 
 

3. Programa de educação patrimonial sendo implementado na RBG, com base nas 
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informações disponíveis sobre os sambaquis existentes na RBG, sobretudo o Zé 
Espinho. 

 
4. Roteiro de visitação elaborado para o sambaqui Zé Espinho (ou outro que o 

aprofundamento das investigações sugerir) e em operação na RBG. 
 
3. Antena 
 
Localização geográfica: 
 
Região noroeste da RBG, no setor 2, área conhecida como “Campo do Saco”, acesso 
pela Estrada da Matriz. 
 
Inserção no zoneamento: 
 
Zona de conservação, área de uso conflitante. 
 
Critérios para definição da área: 
 
Área com necessidade de fiscalização específica. 
 
Descrição da área: 
 
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 da Decreto no. 5.842/2010, que promoveu a recategorização e 
redelimitação da RBG.  
 
Segundo relatos da equipe da UC, a antena está no local há mais de uma década e 
presume-se que ela seja uma ERB. 
 
Considerando os impactos associados à presença dessas ERBs, o município do Rio de 
Janeiro publicou do Decreto Municipal nº 34.622, de 17 de outubro de 2011 (Anexo 4 – 
3). Esse decreto estabelece novos critérios e procedimentos para o licenciamento desse 
tipo de antena no município e revoga todos os licenciamentos de ERB anteriores, em 
um prazo de seis meses da data de sua publicação, isto é, a partir de abril de 2012. Ele 
ainda veta a instalação de empreendimentos deste tipo em UC de proteção Integral. 
 
Há que se considerar, ainda, os possíveis efeitos que a radiação não ionizante emitida 
pela ERB pode ter sobre a saúde humana e sobre toda a biota. Considerando que 
essas interferências não são conhecidas, há que se avaliar a permanência ou a 
remoção dessa ERB no local e, no caso da sua manutenção, esses impactos devem ser 
estudados e mensurados. 
 
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. 
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Recomendações: 
 

1. Identificar e notificar a empresa que administra a antena. 
 

2. Articular com as Secretarias Municipais de Urbanismo e de Meio Ambiente, que 
estão envolvidas no processo de licenciamento desse tipo de estação, a 
avaliação quanto à manutenção dessa antena nos limites da reserva e/ou a 
aplicação de medidas mitigadoras e/ou compensatórias no licenciamento, para 
os presumíveis impactos dessa antena sobre a RBG. 

 
Resultados esperados: 
 

1. Antena excluída do território da RBG. No caso da sua permanência, medidas 
mitigadoras ou compensatórias sendo aplicadas para a unidade. 

 
 

4.8.2. Áreas Estratégicas Externas (AEE) 
 
1. Sede  
 
Localização geográfica: 
 
A sede da RBG fica 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. 
 
Inserção no zoneamento: 
 
Zona de amortecimento. 
 
Critério: 
 
Existência de infraestrutura voltada para a administração da UC. 
 
Descrição da área: 
 
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, 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 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 
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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.  
 
Outra oportunidade que se abre com a reforma da sede é a criação de programas de 
estágio e voluntariado, primordialmente voltados para as comunidades que vivem no 
entorno da reserva, oferecendo oportunidades de trabalho e de aprendizado para esta 
comunidade, contribuindo, desse modo, para o desenvolvimento regional. Do mesmo 
modo, a infraestrutura destinada à acolher pesquisadores na unidade será 
incrementada, favorecendo o aumento do número e a diversidade de pesquisas 
realizadas, contribuindo para aumentar o conhecimento sobre essa unidade de 
conservação e, por conseguinte, aperfeiçoar a sua gestão. 
 
Além disso, a reforma e ampliação da sede, bem como das demais infraestruturas 
previstas para a reserva, irá permitir a ampliação 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 em uma 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.  
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6. Divulgar a unidade e a nova infraestrutura para escolas e universidades, visando 
ampliar o número de estudantes que visitam a UC 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  
 
Localização geográfica: 
 
Margem oeste da RBG. 
 
Inserção no zoneamento: 
 
Zona de Amortecimento. 
 
Descrição da área: 
 
O rio Piraquê representa o limite oeste da RBG e pertence à microbacia do rio Piraquê-
Cabuçu, que drena uma área total de 105 km2. Ele nasce na Serra do Lameirão, no 
Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), e percorre cerca de 23 km até desaguar na 
baía de Sepetiba (SEMADS, 2001).  
 
O rio Piraquê representa um importante aporte de água doce para a manutenção da 
dinâmica e dos processos ecológicos do manguezal, embora venha sofrendo toda a 
sorte de impactos ao longo de seu curso. Após descer a Serra do Lameirão, atravessa 
uma grande parte do centro de Campo Grande, uma região densamente povoada, de 
onde recebe dejetos industriais e domésticos. A jusante ingressa na planície costeira e, 
abaixo da Estrada da Matriz, na região de sua desembocadura, forma o extenso 
manguezal da RBG (SEMADS, 2001).  
 
Ao encontrar com o território da RBG, o rio Piraquê abriga a favela Rio Piraquê, vizinha 
à reserva, localizada na margem direita, a jusante. Essa favela ocupa uma área de 
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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.  
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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 (terrestre, fluvial e marítima) na região. 

 
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 

 
Localização geográfica: 
 
Estrada Burle Marx, margem direita em direção à foz do canal do Bacalhau. 
 
Inserção no zoneamento: 
 
Zona de amortecimento. 
 
Descrição da área: 
 
O Clube das 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 5842/2010. 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. 
 



55 
 

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 envolve 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 
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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. 
 

 

4.9. PLANOS SETORIAIS 
 
Os planos setoriais representam a principal ferramenta de gestão da UC. Eles fornecem 
diretrizes e indicam prioridades e ações para assegurar o cumprimento dos objetivos 
das zonas e áreas estabelecidas no zoneamento da UC e devem contribuir para 
impulsionar a gestão da unidade. 
 
Os planos setoriais e os programas que os compõem foram delineados de acordo com 
o que recomenda o Roteiro Metodológico (INEA, 2010) e foram organizados conforme 
se vê na Tabela 4 - 7. 
 

Tabela 4 - 7. Planos setoriais e programas de manejo do RBG. 

PLANO SETORIAL PROGRAMAS 

1. PLANO SETORIAL DE CONHECIMENTO 
1.1. Programa de Pesquisa 
1.2. Programa de Monitoramento Ambiental 

2. PLANO SETORIAL DE VISITAÇÃO 

 

2.1. Programa de Recreação 
2.2. Programa de Interpretação e Educação 
Ambiental 

3. PLANO SETORIAL DE INTEGRAÇÃO COM 
A REGIÃO DA UC 

 

3.1. Programa de Relações Públicas 
3.2. Programa de Educação Ambiental 
3.3. Programa de Incentivo às Alternativas 
de Desenvolvimento 

4. PLANO SETORIAL DE MANEJO DOS 
RECURSOS 

 

4.1. Manejo de Fauna 
4.2. Manejo de Flora 
4.3. Manejo de Bacias Hidrográficas 
4.4. Recuperação de Áreas Degradadas 

5. PLANO SETORIAL DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL 

 

5.1. Programa de Fiscalização 
5.2. Programa de Prevenção e Combate de 
Incêndios 
5.3. Programa de Vigilância Patrimonial 

6. PLANO SETORIAL DE 
OPERACIONALIZAÇÃO 

 

6.1. Programa de Administração e 
Manutenção 
6.2. Programa de Infraestrutura e 
Equipamentos 
6.3. Programa de Regularização Fundiária 
6.4. Programa de Cooperação Institucional 
6.5. Programa de Sustentabilidade da UC 

 

A seguir são apresentados os planos setoriais, programas e ações previstas para os 
próximos cinco anos, prazo esperado para a implementação do plano de manejo da 
RBG.
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4.9.1. Plano setorial de conhecimento  
 
Objetivo:  
 

i. Identificar e priorizar as áreas do conhecimento a serem exploradas e a 
ampliação da pesquisa técnico-científica na RBG, de maneira a aumentar o 
conhecimento sobre a biodiversidade e o funcionamento dos manguezais, 
gerando informações que contribuam para a sua gestão, conservação e manejo. 

 
Programa de pesquisa 

 
 
Objetivo:  
 

ii. Orientar a condução de projetos de pesquisa e monitoramento na RBG que 
possam fornecer uma base de informações técnico-científicas e que contribuam 
para o conhecimento, a gestão e o manejo da unidade. 

 
Atividades: 

 
 

1. Contratar um profissional responsável pela coordenação das pesquisas na RBG, 
conforme prevê o programa de administração e manutenção. 

 
2. Elaborar plano de ação para o fomento à pesquisa científica na RBG, com a 

contribuição do Conselho Consultivo, com objetivos, metas, equipamentos, 
previsão de custos e pessoal necessários, considerando as prioridades voltadas 
para as demandas da unidade, seguindo as determinações da Portaria IEF 
nº  227, de 18 de dezembro de 2007. 

 
3. Estabelecer parcerias com universidades, instituições de pesquisa e ONGs para 

divulgar a RBG e as ações previstas no plano de ação para pesquisa, de forma 
a aumentar o conhecimento sobre os processos ecológicos e a biodiversidade 
da RBG. 

 
4. Estabelecer parcerias com os grupos de pesquisa que venham conduzindo 

estudos em ambientes de manguezal de forma a ampliar o número de projetos 
técnico-científicos na UC, favorecendo que o conhecimento gerado possa ser 
incorporado à gestão da unidade. 
 

5. Dotar a unidade de recursos e infraestrutura necessária para receber 
pesquisadores de diversas áreas, considerando a implantação de: 

 
o alojamento para receber pesquisadores, com dormitórios, banheiros e 

refeitório; 
 

o laboratório multiusuários e sala de armazenamento de materiais de pesquisa, 
servindo de base de apoio ao pesquisador; 

 
o programa de capacitação dos funcionários da reserva com o objetivo de 

acompanhar e apoiar os pesquisadores na unidade; 
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o programa de capacitação e formação de mateiros e profissionais habilitados 

para acompanhar e auxiliar pesquisadores no campo, voltado às populações 
que vivem no entorno da reserva; 
 

o programa de estágio e de voluntariado, envolvendo estudantes de diferentes 
níveis de formação, que possa apoiar a realização da pesquisa no interior da 
UC e contribuir para a formação dos novos profissionais. 

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

desenvolvidas na unidade, no qual o conhecimento gerado sobre os diversos 
aspectos da unidade esteja disponível para consulta, com fácil acesso. O banco 
deve conter ainda uma cópia dos projetos de pesquisa, bem como dos produtos 
gerados (dissertações, teses, trabalhos de iniciação científica, artigos, resumos 
de congressos e etc.), que seja acessível para consulta no site do INEA e da 
RBG.  
 

7. Promover a integração entre pesquisadores, a equipe da unidade e seu 
Conselho Consultivo, convidando os pesquisadores a apresentarem seus 
projetos e os resultados esperados e alcançados nas reuniões do Conselho e/ou 
em encontros de pesquisadores da UC. 

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

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

 
9. Elaborar uma publicação resultante dos encontros científicos para divulgação 

das pesquisas realizadas na RBG, seus principais resultados e sua aplicação na 
gestão da unidade. 

 
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. Dentre os 
quais destacam-se os apresentados a seguir. 

 
Aspectos biológicos e ecológicos: 
 

o Levantamentos de grupos faunísticos que carecem de informações e registro 
na unidade, como mamíferos aquáticos e terrestres, herpetofauna e avifauna 
em geral, dando maior enfoque naqueles de hábitos noturno e migratório. 

 
o Mapeamento e localização de espécies animais exóticas na RBG, sobretudo 

aquelas com potencial invasor, visando o desenvolvimento/aprimoramento 
de metodologias para o seu manejo, controle e erradicação. 

 
o Incentivo à pesquisa com espécies ameaçadas com ocorrência na área da 

RBG e entorno, como por exemplo, o boto-cinza (Sotalia guianensis), de 
forma a gerar informações que permitam o estabelecimento de programas de 
conservação, educação ambiental e manejo da espécie. 
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o Levantamento da fauna de invertebrados aquáticos que visem buscar a 
ocorrência de espécies ameaçadas, endêmicas e de importância ecológica. 
 

o Estudo de populações dos caranguejos-uçá e guaiamum, bem como para as 
diferentes espécies de moluscos bivalves, como ostras, berbigões, entre 
outros de importância econômica, cujos estoques possam estar 
comprometidos. 

 
o Estudos sobre a biologia reprodutiva de peixes e crustáceos, principalmente 

os de importância econômica e que se encontram sobre-explotadas, para 
mapear as áreas utilizadas para reprodução e recrutamento e propor 
medidas de manejo.  

 
o Análise das principais espécies de peixes, crustáceos e moluscos 

comercializadas, para avaliar a presença de metais pesados nos tecidos, 
indicando o risco de contaminação que esses alimentos podem oferecer para 
a população. 

 
o Ecologia de zoobentos no território da RBG, para compreender a distribuição 

espacial e temporal da fauna bêntica e suas associações com os fatores 
bióticos e abióticos. 

 
o Ecologia do zooplâncton no território da RBG, para compreender a 

distribuição espacial e temporal da fauna zooplanctônica e suas associações 
com os fatores bióticos e abióticos. 

 
o Ecologia de fitobentos no território da RBG, para compreender a distribuição 

espacial e temporal da flora bêntica e suas associações com os fatores 
bióticos e abióticos. 

 
o Ecologia de fitoplâncton no território da RBG, para compreender a 

distribuição espacial e temporal da flora plactônica e suas associações com 
os fatores bióticos e abióticos. 

 
o Distribuição, densidade e diversidade da flora do manguezal, bem como 

suas interações com os fatores bióticos e abióticos locais. 
 

o Estudos sobre biologia reprodutiva, identificando épocas de floração e 
frutificação, mecanismos de polinização e dispersão das espécies botânicas. 

 
o Estudos sobre a produtividade do manguezal, para entender a estrutura das 

florestas e sua relação com a produtividade. 
 

o Caracterização estrutural das florestas de mangue associados aos apicuns 
(PELLEGRINI, 2000). 

 
o Mapeamento e localização de espécies vegetais exóticas na RBG, sobretudo 

aquelas com potencial invasor, visando o desenvolvimento/aprimoramento 
de metodologias para o seu manejo, controle e erradicação. 
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o Estudos que visem a restauração de áreas de manguezal e/ou o 
aperfeiçoamento de técnicas que possam ser aplicadas na restauração de 
áreas alteradas da unidade. 

 

Meio físico: 

 
o Incentivar a realização de estudos climatológicos que possibilitem maior 

precisão sobre o regime pluviométrico no interior da reserva e sobre a 
temperatura dos ambientes do manguezal. 
 

o Propor a avaliação do regime de ventos e matéria particulada transportada 
para o interior da reserva, proveniente das diversas fontes de poluição 
existentes no seu entorno. 

 
o Promover estudos para a definição do comportamento das marés na unidade, 

com a definição de um local para a instalação de marégrafos.  
 

o Modelar os processos hidrodinâmicos locais para verificar a dispersão de 
poluentes na baía, além de permitir traçar estratégias em casos 
emergenciais. 

 
o Mapear e avaliar o impacto da presença de metais pesados nos ambientes 

aquáticos e no solo da RBG. 
 

o Estimular a realização de estudos limnológicos para a avaliação físico-
química e biológica dos rios Piracão, Piraquê, Portinho, Itapuca/João Correa, 
bem como dos demais ambientes aquáticos existentes na RBG e na sua ZA, 
para avaliar seu nível de contaminação por esgoto doméstico, outros rejeitos 
líquidos e sólidos de natureza domiciliar, urbana e industrial. 

 
o Incentivar estudos batimétricos na RBG, para avaliar o nível de 

assoreamento dos rios, estuários e região costeira.  
 

o Propor a caracterização físico-química e de temperatura dos solos e 
avaliação de sua contaminação por esgoto doméstico e outros dejetos. 

 
o Propor a caracterização e avaliação ambiental da influência dos canais 

antrópicos abertos no interior da RBG na dinâmica dos manguezais.  
 

o Avaliar e caracterizar a morfologia do canal do rio Portinho, bem como dos 
impactos ambientais ocasionados por sua abertura e indicadores que 
apontem a viabilidade/necessidade socioambiental de sua permanência.   

 

Aspectos socioeconômicos e histórico-culturais: 

 
o Incentivar a retomada da pesquisa arqueológica na RBG e em sua ZA, para 

ampliar o conhecimento das manifestações culturais decorrentes do 
processo de interação entre as antigas populações que habitaram a região e 
os fatores naturais, além de outras informações paleoambientais. 
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o Localizar e georreferenciar todos os sítios existentes na RBG e entorno, 

sinalizar e avaliar do estado atual de todos os sambaquis. 
 

o Incentivar estudos interdisciplinares (arqueologia, zoologia, geologia e 
antropologia) dos sambaquis, permitindo a compreensão e a interpretação 
desses sítios, de maneira a assegurar a sua proteção e a orientar as 
atividades de educação ambiental e patrimonial na unidade. 

 
o Os sítios parcialmente destruídos e aqueles que evidenciam precárias 

condições de conservação devem ser prioritariamente inseridos em projetos 
de escavações de salvamento, visando a continuidade do conhecimento 
científico sobre a região. 

 

o Promover um estudo etnográfico dos pescadores artesanais que vivem no 
entorno da RBG, para entender as relações socioculturais estabelecidas 
entre populações que vivem da pesca e o manguezal, compreender seu 
comportamento, técnicas, saberes e práticas, permitindo construir uma 
melhor transição entre a pesca e outras atividades produtivas que possam vir 
a ser desenvolvidas por eles. 

 
o Mapear e caracterizar as vias de acesso, rio e terra, utilizadas para os 

diferentes usos, como pesca artesanal, esportiva e lazer, visando identificar 
seus possíveis impactos e sua viabilidade na RBG. 

 
o Realizar um diagnóstico socioeconômico dos moradores residentes no 

entorno imediato da RBG, que deve orientar o cadastro e termo de 
compromisso para a pesca, previstos no programa de incentivo às 
alternativas de desenvolvimento. 

 
o Estimular o desenvolvimento de estudos para identificar a viabilidade da 

implantação de projetos de maricultura no entorno da RBG, como alternativa 
de renda para os pescadores artesanais. 

 
o Realizar estudos sobre a utilização das áreas do entorno e interior da RBG 

para práticas místico-religiosas, visando avaliar quais impactos estas 
práticas podem gerar para a UC, bem como elaborar propostas que 
minimizem estes impactos ou sugiram outros locais para a realização destas 
práticas. 

 

Serviços ambientais: 

 
o Propor e fortalecer o desenvolvimento de pesquisas sobre a valoração dos 

serviços ambientais fornecidos pela RBG, como: 

 uma avaliação da importância do manguezal da RBG para a 
manutenção dos estoques pesqueiros; 

 o papel do manguezal na mitigação do aquecimento global, avaliando 
a capacidade das florestas de mangue estocar carbono, definindo 
taxas de sequestro de carbono e valorando esse serviço ambiental; 
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o Avaliar o impacto econômico da produção pesqueira associada à RBG, 
identificando o número de pessoas que vivem da atividade e o impacto que 
ela oferece para a economia da região. 

 

Programa de monitoramento ambiental 
 

11. Estabelecer um programa de monitoramento do manguezal, da biodiversidade, 
de aspectos ecológicos, socioeconômicos e da qualidade ambiental da RBG, 
oferecendo suporte para o planejamento de medidas preventivas e mitigadoras 
de possíveis impactos à unidade.  
 

12. Desenvolver um programa de monitoramento com bases comunitárias, incluindo 
a seleção e formação de agentes locais, advindos das comunidades de 
moradores do entorno da unidade para auxiliar, sempre que possível, nas ações 
de monitoramento. 
 

13. Estabelecer parceria com as universidades1, ONGs e instituições de pesquisa 
para estabelecer programas de monitoramento de longo prazo dos manguezais 
da RBG. Dessa forma, monitorar: 

 
o aspectos estruturais, funcionais e da dinâmica das florestas de mangue; 

 
o implantar um sistema de monitoramento da cobertura vegetal da RBG 

utilizando imagens de satélite de alta resolução, identificando alterações na 
cobertura e a relação entre expansão/retração do manguezal e dos apicuns; 
 

o o comportamento das florestas de mangue frente às mudanças climáticas, a 
partir de diversos cenários de elevação do nível médio relativo do mar; 
 

o monitorar o comportamento de espécies invasoras e os ecótonos entre 
manguezais e sistemas terrestres/água doce (SOARES et al., 2011); 
 

o a situação dos estoques pesqueiros no interior da RBG e o impacto da pesca 
e da coleta de recursos do manguezal realizadas no interior da reserva, 
associado ao monitoramento dos parâmetros de qualidade ambiental. Esse 
monitoramento deve indicar os níveis sustentáveis de captura dos recursos, 
ajudar na indicação de áreas de pousio e o eventual estabelecimento de 
cotas para os recursos extraídos, até que a atividade possa ser 
completamente eliminada da RBG; 

 

                                                        
 
1
 Cabe destacar que o NEMA/Uerj vem desenvolvendo há cerca de 15 anos um programa de monitoramento dos 

manguezais da RBG de longo prazo, avaliando a estrutura, o funcionamento, a dinâmica das florestas de mangue e 
planícies hipersalinas e monitorando o comportamento das florestas frente a cenários de elevação do nível médio relativo 
do mar. Esses programa deve ser considerado na implantação de um programa de monitoramento da RBG. Da mesma 
forma, o Laboratório de Biologia Marinha da UFRJ está trabalhando no levantamento das espécies bentônicas 
introduzidas na baía de Sepetiba, para avaliar medidas de redução do impacto da água de lastro, além do levantamento 
quali-quantitativo das espécies fitoplanctônicas. O Laboratório de Algas Marinhas Bentônicas do Departamento de 
Botânica da UFRJ está realizando o levantamento taxonômico das espécies de algas marinhas bentônicas da área de 
influência do Porto de Sepetiba. Já o Laboratório de Ecologia de Peixes da UFRRJ vem trabalhando há décadas estudos 
sobre a ecologia dos diversos grupos de peixes na baía de Sepetiba e todos eles são parceiros estratégicos, que devem 
ser considerados para projetos de monitoramento de longo prazo dos diversos componentes dos manguezais da RBG. 
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o a presença de pescadores artesanais dentro da RBG, com termo de 
compromisso assinado com o INEA, e o cumprimento dos procedimentos 
estabelecidos no termo, como a quantidade de recursos extraída, o tipo de 
embarcação utilizado e de apetrechos de pesca, o respeito ao período de 
defeso e etc.; 

 
o as populações de espécies de caranguejos e de peixes que constam da lista 

de espécies sobre-explotadas ou ameaçadas de sobre-explotação que 
ocorrem na RBG (caranguejo-uçá - Ucides Cordatus - e o guaiamum - 
Cardisoma guanhumi), e as espécies de peixes sardinha (Sardinella 
brasiliensis), pescada-olhuda (Cynoscion guatucupa), pescadinha-real 
(Macrodon ancylodon), corvina (Micropogonias furnieri) e a tainha (Mugil 
liza); 
 

o monitorar a captura do uçá e do guaiamum durante o período reprodutivo; 
 

o parâmetros físico-químicos no solo, que indiquem a contaminação e a 
presença de metais pesados e outros poluentes, em função dos dejetos 
lançados diretamente sobre os rios da unidade e na sua ZA; 

 
o parâmetros físico-químicos nos rios e principais corpos hídricos da RBG, que 

indiquem a contaminação, a presença de metais pesados e outros poluentes 
e o assoreamento destes corpos, em função dos dejetos lançados 
diretamente, em especial nos rios Piraquê e Portinho, mas também para 
monitorar o impacto da atividade industrial em toda a baía de Sepetiba sobre 
a RBG; 

 
o parâmetros físico-químicos no aquífero que indiquem a contaminação e a 

presença de metais pesados e outros poluentes; 
 

o grupos de organismos aquáticos que ocorrem na RBG, que sirvam como 
bioindicadores quanto à presença de metais pesados; 

 
o controle da visitação e de usos não permitidos na RBG, como pesca 

esportiva, industrial e banho de rio; 
 
o os riscos de introdução na RBG de espécies exóticas produzidas no entorno, 

a exemplo do trabalho desenvolvido pela Fiperj; 
 

o o impacto da água de lastro lançada na Baía de Sepetiba, sobre as espécies 
do manguezal; 

 
o a efetividade das ações de educação ambiental sobre a minimização dos 

impactos na RBG. 
 

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

15. Verificar a possibilidade de incluir áreas dentro da UC dentre os sítios 
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monitorados pela GEQUAM/INEA, a fim de usar esses dados para eventuais 
ações de manejo dessas áreas. 

 
4.9.2. Plano setorial de uso público: visitação com fins educacionais 

 
Objetivos:  
 

i. Estruturar, implantar e monitorar um programa de visitação, com vistas à 
educação e sensibilização ambiental da RBG, voltado para públicos diversos, 
que contribua para ampliar o conhecimento da população sobre a existência da 
unidade, os seus objetivos e a sua importância para assegurar a qualidade de 
vida da população da cidade do Rio de Janeiro, especialmente aquela que vive 
no seu entorno imediato. 

 
Programa de interpretação e educação ambiental 

 
Objetivos: 

 
i. Desenvolver um programa de educação e interpretação ambiental dirigido ao 

público escolar, comunidade do entorno e outros 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, a dinâmica do ecossistema e as relações do homem 
com a natureza. 
 

ii. Repassar aos visitantes conhecimentos sobre as características da UC, sua 
inserção dentro do SNUC e diretrizes para a visitação da área. 

 
iii. Promover atividades de sensibilização que dêem ênfase à importância das áreas 

protegidas, valorizando seu patrimônio natural e arqueológico, ampliando o 
conhecimento público sobre a unidade. 

 
Atividades: 
 

16. Articular e consolidar a política de educação ambiental na unidade em 
consonância com as diretrizes reconhecidas pela Superintendência de 
Educação Ambiental, 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 visitação em Araçatiba, conforme prevê o programa de 
infraestrutura e equipamentos. 

 

18. Contratar um profissional para coordenar as atividades de educação 
ambiental e patrimonial na RBG e um técnico para auxiliá-lo, conforme prevê 
o programa de administração e manutenção da unidade. 

 

19. Produzir uma exposição permanente e interativa sobre o manguezal e os sítios 
arqueológicos presentes na unidade, a ser instalada na sala exposição do centro 
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de educação ambiental e de visitação. 
 

20. Desenvolver um programa de interpretação e educação ambiental para o público 
escolar que visita a RBG, envolvendo o manguezal como tema gerador, 
abordando: sua biodiversidade e funcionamento, a importância da preservação 
dos manguezais, os serviços ambientais e benefícios advindos desses 
ambientes, a importância das áreas protegidas e a relação dos ecossistemas 
com os sítios arqueológicos presentes na unidade. Esse programa deve, ainda, 
incorporar 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, abordando a sua correlação com o 
manguezal,  promovendo a interpretação desses sítios, resultando na produção 
de uma exposição permanente no centro de educação ambiental e de visitação, 
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, que permita a visitação controlada ao centro de educação ambiental, às 
áreas de sambaquis, além das outras áreas que podem ser definidas para esta 
finalidade. 

 
23. Definir um roteiro de visitação na região de Araçatiba, incluindo o traçado das 

trilhas guiadas pela região do manguezal, com a definição da capacidade de 
suporte dessas trilhas, um circuito pelos rios e canais da unidade, e um circuito 
de visitação aos sambaquis, partindo da proposta de visitação ao sambaqui Zé 
Espinho. 

 
24. Elaborar um plano de gerenciamento de riscos e contingências para as trilhas no 

continente e nas águas da RBG, que inclua:  
 

a. um mapeamento e avaliação de situações e pontos de risco, 
considerando o perfil dos visitantes, e as atividades desenvolvidas;  

b. a elaboração de mapas apresentando rotas de fuga e de emergência, a 
identificação e localização dos riscos, especificamente no caso dos rios e 
canais da RBG; 

c. avaliação da infraestrutura necessária para o atendimento a 
contingências, bem como um plano para o acionamento de socorro em 
caso de acidentes. 

 
25. Implantar um sistema de controle e registro de acesso de visitantes na RBG no 

centro de educação ambiental de Araçatiba, por meio do qual todos os visitantes 
devem preencher um cadastro com dados pessoais, instituição, etc., 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, informando o que é uma reserva biológica, 
seus objetivos de criação, os limites da unidade, os benefícios da proteção do 
manguezal a existência de sambaquis, para ser distribuído aos alunos que 
visitam a UC, utilizado pelos guarda-parques nas suas atividades de fiscalização, 
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entregue nas residências e nos restaurantes existentes em Barra de Guaratiba e 
nas instituições de ensino do entorno. 

 
27. Produzir cartilhas educativas ou outros materiais didáticos de forma a 

complementar as atividades de educação ambiental a serem desenvolvidas com 
a comunidade estudantil. 
 

28. Implementar um sistema de avaliação continuada dos projetos de educação 
ambiental e patrimonial (e das estratégias socioeducativas) desenvolvidos na 
RBG para mensurar os impactos produzidos pelo programa de educação 
ambiental. Essa avaliação deve adotar instrumentos/meios de verificação das 
atividades de educação ambiental desenvolvidas, como registros de presença e 
registros fotográficos, dentre outros. 

 
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, que preveja a formação de agentes 
multiplicadores locais. 

 
30. Elaborar um projeto para a formação de condutores locais destinado aos jovens 

e adultos das comunidades do entorno da RBG, para auxiliarem nas visitas 
escolares na RBG. O projeto deve prever a seleção e capacitação desses 
agentes, o credenciamento dos profissionais habilitados e o acompanhamento 
do trabalho desses monitores. 

 
31. Divulgar o programa de educação ambiental nas escolas públicas e particulares 

do entorno da RBG na unidade. 
 

4.9.3. Plano setorial de integração com a região da UC 
 

Objetivos: 
 

i. Ampliar o conhecimento sobre a existência da Reserva Biológica Estadual de 
Guaratiba pela população do município do Rio de Janeiro, dos seus objetivos 
específicos, dos usos permitidos, dos serviços que ela presta à população e das 
atividades que vem sendo conduzidas para a implantação da unidade. 

 
ii. Criar condições para consolidação de canais efetivos de comunicação entre a 

unidade e a comunidade. 
 

iii. Posicionar-se perante a sociedade e fazer frente a todos os desafios que 
compõem o cenário no qual localizam-se a RBG e sua zona de amortecimento, 
planejando, administrando e pensando estrategicamente a sua comunicação. 

 
iv. 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: 
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i. 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. 
 

ii. Utilizar ferramentas de comunicação interna e externa visando proporcionar 
maior integração entre a RBG e as diversas diretorias e gerências do INEA, o 
Conselho Consultivo e outras UCs. 

 
iii. Criar condições para a consolidação de canais efetivos de comunicação entre a 

comunidade e a administração da RBG, que permita à UC informar e esclarecer 
aos moradores as ações realizadas pela administração, e aos moradores, levar 
à administração suas expectativas, dúvidas ou queixas. 

 
iv. Ampliar a divulgação das atividades e projetos desenvolvidos na reserva e os 

serviços ambientais prestados por ela junto a diferentes canais de comunicação, 
para fortalecer a sua imagem e legitimá-la como uma UC.  

 
v. 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, considerando 
assessoria de imprensa, divulgação da unidade e relações públicas, para dar 
visibilidade e transparência à gestão da RBG. 
 

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, definindo critérios de seleção das 
instituições que deverão compor o Conselho, ampliando o número de assentos, 
agregando novas instituições, garantindo a representação de órgãos públicos, 
da sociedade civil e da academia, de modo a ampliar a participação e a 
contribuição do Conselho na gestão da UC. 

 
35. Revisar o regimento interno e elaborar um plano de ação para o Conselho, 

definindo ações prioritárias para a atuação do Conselho, como a criação de 
Câmaras Técnicas para a discussão de temas específicos, o apoio à 
implementação das ações do plano e o acompanhamento do monitoramento e 
avaliação da sua implementação. 

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

Conselho Consultivo da RBG, por meio de troca de experiência com outras 
unidades que compõem o Mosaico Carioca, leitura de artigos e dissertações 
sobre o tema, visando fomentar maior participação do Conselho. 

 
37. Promover a capacitação dos Conselheiros (titulares e suplentes), orientando-os 

quanto à gestão da UC, o papel do conselho, a implementação do plano de 
manejo, para assegurar uma participação qualificada, sobretudo para os 
representantes que têm menos acesso aos mecanismos tradicionais de 
representação política. 
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38. Ampliar o contato e a colaboração com as APAs municipais da Orla de Sepetiba 

(em grande parte sobreposta à RBG e em parte de sua ZA) 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, destacando a importância ambiental do manguezal e prestando 
contas à sociedade sobre a implantação do plano de manejo. 

 
40. Produzir um boletim eletrônico mensal simples, em PDF, e enviar por e-mail 

para a intranet do INEA/SEA, conselheiros, pesquisadores e instituições 
parceiras (após aprovação da GEPRO). 
 

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, em consonância com o 

programa de educação ambiental e interpretação, dirigidos aos moradores do 
entorno, turistas que frequentam a região e pessoas que visitam a RBG. 

 
44. Divulgar o plano de manejo da RBG para os órgãos municipais e estaduais e as 

comunidades do entorno: 
 

o distribuindo exemplares do resumo executivo do plano para as diversas 
instituições; 

o realizando reuniões para a apresentação do plano de manejo junto a 
instituições-chave; 

o disponibilizando das versões completa e resumida do plano de manejo 
do site do INEA e, futuramente, no site da unidade. 

 
Programa de educação ambiental voltado para o entorno: 
 
Objetivos:  
 

I. Desenvolver ações e práticas educativas não formais voltadas à sensibilização 
da comunidade do entorno sobre a importância da unidade de conservação para 
a proteção da biodiversidade, do patrimônio arqueológico e dos serviços 
ambientais que ela promove. 
 

II. Aperfeiçoar o diálogo ampliando os canais de comunicação entre a RBG e a 
comunidade do entorno, contribuindo para aumentar o comprometimento das 
populações locais com a proteção da RBG e reduzindo o impacto sobre a 
unidade. 

 
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 
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exercendo algum tipo de pressão sobre a unidade, de modo a ampliar a 
compreensão sobre o que é uma reserva biológica, diminuir o impacto da 
visitação imprópria que acontece no território da unidade e assegurar a sua 
proteção. Este programa deve incluir: 

 
o um componente de sensibilização e orientação voltado para a comunidade 

da favela do Piraquê, localizada na ZA da RBG. Esse programa deve 
abordar a questão dos resíduos sólidos como tema gerador, a partir do qual 
deverão ser contemplados outros temas, como: a importância ecológica e 
socioeconômica do manguezal; os problemas advindos do lixo que é lançado 
no rio e nas áreas de mangue vizinhas à favela; o problema do lançamento 
de esgoto sem tratamento direto no rio, que é utilizado como fonte de 
recursos e alimentos para muitos pescadores artesanais dessa região; 
cidadania e meio ambiente; a RGB enquanto patrimônio natural e cultural 
coletivo; 
 

o um componente de sensibilização e orientação para a comunidade que vive 
na face leste da RBG, ao longo da Estrada Burle Marx. Esse programa deve 
abordar a questão dos resíduos sólidos como tema gerador, a partir do qual 
deverão ser contemplados: a importância ecológica e socioeconômica do 
manguezal; os problemas do lixo que é lançado nos manguezais; o 
lançamento de resíduos sem nenhum tratamento no mangue (considerando 
que essas mesmas áreas são utilizadas como fonte de recursos e alimentos 
para muitos pescadores artesanais que vivem nessa região); cidadania e 
meio ambiente; a RGB enquanto patrimônio natural e cultural coletivo; 

 
o um componente de sensibilização e orientação para a comunidade de 

pescadores que vive da pesca e da coleta de recursos pesqueiros dentro da 
RBG, associado ao cadastro e ao termo de compromisso previsto no âmbito 
do programa de incentivo às alternativas de desenvolvimento, 
orientando os pescadores quanto aos objetivos da RBG, a conduta a ser 
adotada, os apetrechos permitidos, o respeito ao período de defeso de 
espécies, como o guaiamum, o uçá e etc.; 

 
o um componente de sensibilização e educação ambiental para os moradores 

de outras regiões do Rio de Janeiro, em especial de bairros das zonas oeste 
e norte, que frequentam a unidade para atividades de lazer, como pesca 
esportiva e banho de rio, informando que a unidade não pode mais ser 
utilizada para esse propósito, apenas visitação com fins educacionais e 
científicos; 

 
o um componente de sensibilização para os moradores e veranistas que 

frequentam a Barra de Guaratiba e são proprietários de embarcações, 
orientando-os que a médio prazo a área não poderá mais ser usada para a 
circulação de barcos particulares e de passeio. 

 
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, como por exemplo, 
estabelecendo o Dia de Limpeza dos Manguezais ao aderir ao Clean up Day, 
programa coordenado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
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(UNEP)2 que apóia iniciativas regionais em todo o mundo. 
 

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, que resultem na ampliação da proteção da RBG e na 
adoção de melhores práticas e melhoria da qualidade de vida dos moradores da 
região. 

 
Programa de incentivo às alternativas de desenvolvimento 
 
Objetivos: 
 

I. Fortalecer a integração da RBG com a população do entorno, promovendo o 
ordenamento das atividades econômicas desenvolvidas na unidade, 
favorecendo a melhoria da qualidade ambiental na RBG e seu entorno. 
 

II. Incentivar a adoção de atividades econômicas que sejam compatíveis com a 
conservação da RBG e sua ZA, contribuindo para a melhoria da qualidade de 
vida das populações e para o desenvolvimento local. 

 
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. Esse levantamento deve vir acompanhado de um 
cadastro, que ajude a identificar: 
 

o os pescadores artesanais profissionais que têm na pesca sua principal fonte 

de renda, e que já o faziam antes mesmo da criação da RBG; 

o os pescadores artesanais profissionais que passaram a desenvolver essa 

atividade após a criação da unidade, mas que tem na pesca a sua principal 

fonte de renda; 

o pescadores artesanais que complementam a renda com a pesca realizada 

na RBG; 

o os pescadores que utilizam o mangue para subsistência;  

o os que usam a área da RBG apenas para lazer;  

o por fim, todas os usos possíveis da área por parte dessas famílias. 

 

49. Concomitantemente à elaboração do cadastro, realizar uma avaliação dos 
estoques pesqueiros nos manguezais da RBG, que está previsto no âmbito do 
programa de monitoramento e deve ser feito de maneira participativa, 
prevendo a participação dos representantes dos pescadores, para compreender 
a situação dos estoques e a viabilidade dessa atividade a longo prazo. Essa 
avaliação deve indicar a situação dos estoques, as áreas que podem ser 
utilizadas, e o eventual estabelecimento de cotas para os recursos extraídos. 
 

                                                        
 
2
 http://www.cleanuptheworld.org/en/Membership/learn-more---join-the-campaign.html 
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50. Estabelecer um termo de compromisso entre pescadores profissionais 
artesanais indicados no cadastro e o INEA. Este termo de compromisso deve 
prever, em caráter temporário, a manutenção das suas atividades de pesca e o 
trânsito das embarcações destes pescadores no território da unidade, de acordo 
com os preceitos estabelecidos no termo, que serão construídos de maneira 
participativa, por meio de assembleias com os pescadores. O termo deverá ser 
renovado a cada ano e deve prever, ainda, o seu cancelamento, quando as 
normas estabelecidas por ele forem infringidas. 

 
51. Incentivar o diálogo entre os pescadores artesanais cadastrados na  RBG e o 

GT da Pesca e Maricultura para baía de Sepetiba, com o propósito de se 
conceber um projeto alternativo para a produção pesqueira dessas comunidades, 
de modo que elas possam ser beneficiadas com os recursos disponíveis no 
âmbito desse grupo. 

 

52. Mobilizar parceiros para uma discussão com as secretarias de educação do 
estado e do município, Secretarias de Turismo, Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Econômico Solidário, 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. 

 
53. Estabelecer um diálogo com a Rio Águas e a Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (Cedae) para ampliar o sistema de coleta e tratamento de esgoto nos 
bairros do entorno da RBG. 

 
54. Avaliar a implantação de sistemas alternativos de saneamento local, como os 

biodigestores, que têm baixo custo de implantação, contribuem para o 
tratamento dos resíduos — reduzindo o impacto direto do lançamento de dejetos 
sobre a unidade — além da geração de energia e redução das emissões. 

 
55. Estudar a viabilidade de oferecer concessão, permissão ou autorização de 

pequenos serviços aos moradores do entorno, como a venda de lanches e 
bebidas no centro de educação ambiental, a pilotagem de barcos, etc., como 
suporte à visitação com fins educacionais da RBG. 
 
4.9.4. Plano setorial de manejo de recursos  

 
Objetivo: 
 

i. Aumentar o conhecimento da fauna, flora e recursos hídricos da RBG, para 
estabelecer procedimentos e ações de manejo para a conservação e/ou 
recuperação das espécies e ambientes, a fim de proporcionar o melhor 
funcionamento dos seus ecossistemas. 

 
Programa de manejo de fauna 
 
Objetivo:  
 

i. Propor e executar ações de manejo necessárias para assegurar a conservação 
da fauna nativa. 
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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, em especial espécies cinegéticas e de xerimbabo da avifauna, 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. Com base nos dados do monitoramento da pesca realizado na unidade, propor 

medidas de manejo das espécies em situação vulnerável, definindo tamanho e 
época para a captura, respeito ao período de defeso e outras medidas que 
devam ser aplicadas 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 das pesquisas que ocorrem na RBG, de modo que elas possam 
subsidiar ações de manejo futuras. 

 
Programa de manejo de flora 
 
Objetivos: 
 

i. 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 o desenvolvimento/aprimoramento de 
metodologias para o seu manejo, controle e erradicação. 
 

64. Instituir um programa de manejo, controle e erradicação das espécies exóticas 
da flora que ocorrem na RBG e que já foram previamente identificadas neste 
plano de manejo. 
 

65. Avaliar a possibilidade de implantar um sistema de demarcação de matrizes 
para pesquisas com sementes nativas, com posterior coleta de sementes e 
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produção de mudas nativas para restaurar as áreas degradadas na RBG, seu 
entorno, e na sua zona de amortecimento. 
 

66. Desenvolver um projeto de manejo de espécies da flora, com bases 
comunitárias, capacitando as populações que vivem no entorno da RBG para a 
condução do projeto. 
 

67. Inserir todas as informações levantadas no banco de dados georreferenciado e 
especializado das pesquisas que ocorrem na RBG, de modo que elas possam 
subsidiar ações de manejo futuras. 

 
Programa de manejo de bacias hidrográficas e ecossistemas aquáticos  
 
Objetivos: 
 

i. Propor e executar ações de manejo que visem à conservação dos recursos 
hídricos e das bacias hidrográficas da RBG. 
 

Atividades: 
 

68. Utilizar os dados fornecidos pela GEQUAM/INEA sobre o monitoramento da 
qualidade da água para avaliar os níveis de contaminação e a evolução da 
poluição de origem industrial e doméstica na unidade, para propor medidas de 
manejo das águas costeiras e interioranas que visem reverter ou 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 da morfologia do canal do rio Portinho, 
bem como dos impactos ambientais ocasionados por sua abertura para propor 
ações de manejo para este rio. 

 
 Programa de recuperação de áreas degradadas 
 
Objetivos: 
 

i. Propor e executar ações de manejo que visem à efetiva recuperação das áreas 
degradadas no território da RBG. 

 
Atividades: 
 

71. Estabelecer um protocolo para o programa de restauração das áreas 
degradadas na RBG, buscando experiências bem sucedidas na restauração de 
manguezais.3 
 

72. Elaborar com o CTEx, conforme prevê o termo de cooperação assinando entre 

                                                        
 
3
 Considerar experiências como a que vem ocorrendo na APA federal de Guapimirim, na porção oriental da 

baía da Guanabara, projetos de restauração desenvolvidos pela ONG Mundo da Lama, dentre outras. 
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este e o INEA, um plano de recuperação de áreas degradadas dentro dos limites 
do Centro Tecnológico do Exército.  

 
73. Fazer um mapeamento mais detalhado de outras áreas da unidade, além das 

indicadas como AR no plano de manejo, que sejam passíveis de intervenção 
para a sua restauração.  

 
74. Estabelecer uma parceria com a prefeitura e outras organizações 

governamentais e não governamentais para iniciar o processo de restauração 
das áreas degradadas definidas na RBG. 

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

em um banco de dados conforme proposto no plano setorial de conhecimento. 
 

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 para as 
ações de plantio, manejo e monitoramento das áreas restauradas na UC. 

 
78. Promover campanhas e mobilizar voluntários na cidade do Rio de janeiro para 

apoiar as ações de restauração do manguezal. 
 

4.9.5.  Plano setorial de proteção ambiental  
 
Objetivos: 
 

i. Reprimir os crimes ambientais dentro da UC e na sua ZA. 
 

ii. Controlar a incidência de incêndios na área da RBG e entorno. 
 
Programa de fiscalização 
 
Objetivos: 
 

i. Fiscalizar os limites terrestres, fluviais e marítimos da RBG, evitando a entrada 
de pessoas na área da RBG para pescar ou praticar atividades não permitidas 
na unidade. 

 
Atividades: 
 

79. Ampliar o número de guarda-parques na RBG, como prevê o programa de 
administração e manutenção. 
 

80. Dotar a unidade de material e equipamentos necessários para a realização das 
atividades de fiscalização. 
 

81. Assegurar que todos os funcionários da fiscalização trabalhem uniformizados, 
com identificação funcional fornecida pelo INEA. 
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82. Implantar um posto de fiscalização no limite oeste da RBG, na margem do rio 

Piraquê. 
 

83. Estabelecer um acordo com o CTEx para implantar um posto de fiscalização no 
Clube dos Marambaias, com câmeras para vigilância do tráfego de embarcações 
nos canais da RBG. 

 
84. Dividir o efetivo de guarda-parques entre a sede, o centro de educação 

ambiental, a ser construído em Araçatiba e, futuramente, destacar uma equipe 
de fiscalização para o posto de fiscalização no rio Piraquê e o posto de 
fiscalização da Marambaia. 

 
85. Elaborar e manter um banco de dados georreferenciado das notificações 

preventivas, autos de constatação e outros instrumentos emitidos pela RBG, a 
fim de que se possa construir um acervo digital dessas informações na unidade 
e gerar uma série histórica desses instrumentos, produzindo estatísticas e 
orientando as ações de patrulhamento e fiscalização na unidade.  
 

86. Realizar, como previsto no programa de administração e manutenção, uma 
capacitação de todos os guarda-parques, chefe e subchefe da RBG, para que 
estes estejam habilitados 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, que cria o 
Serviço de Guarda-Parques dentro do Corpo de Bombeiros Militar, ampliar seu 
trabalho de fiscalização, procedendo a lavratura de autos de constatação. Após 
o curso, os nomes dos guarda-parques que estiverem habilitados a tal função 
devem estar discriminados em portaria, para que estes tenham poder de polícia 
ambiental. 

 
88. Estabelecer um programa de capacitação contínua para os responsáveis pela 

fiscalização da RBG, visando à padronização dos procedimentos, atualização 
das informações e normas sobre o tema e 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 manterá um 

termo de compromisso para a pesca, previsto no programa de incentivo às 
alternativas de desenvolvimento, para orientar a rotina de fiscalização da 
implantação e cumprimento deste termo, no que diz respeito às áreas 
destinadas à pesca, cotas de coleta de pescado, petrechos utilizados e etc. 

 
90. Estabelecer uma parceria com Capitania dos Portos - Delegacia Marítima de 

Itacuruçá, a exemplo do termo de cooperação estabelecido com o CTEx, 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 nos canais do Pau Torto, do 
Pedrinho e do Bacalhau, além dos rios da unidade, conforme prevê a Carta 
Náutica 1622, da região. 
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92. Notificar todos os proprietários de embarcações que residem ao longo da 

Estrada Burle Marx, cujas embarcações circulam pelos rios e canais da RBG 
para fins recreacionais e de turismo. 

 
93. Realizar, no prazo de um ano após a notificação dos proprietários, o 

cadastramento das embarcações desses moradores, desde que tenham registro 
na Capitania dos Portos, que o proprietário comprove moradia no local e que 
tenha habilitação para pilotar. A partir do cadastramento, os proprietários das 
embarcações irão assinar um termo de compromisso com o INEA e receber uma 
autorização provisória 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. O termo de compromisso e a autorização 
devem ser renovados anualmente. 

 
94. Emitir um auto de constatação e uma intimação para que o condomínio que 

construiu parte da sua quadra de esportes no setor 4 da RBG possa demolir a 
edificação que está dentro da reserva. Após a dissolução desse conflito, essa 
área também deve ser incorporada ao programa de restauração da RBG. 
 

95. Identificar a empresa proprietária da EBR (Estação Rádio-Base - antena de 
telefonia celular) localizada no Campo do Saco, no setor 2, que foi incorporada à 
área da RBG em 2010, com a redelimitação da reserva. De acordo com o 
Decreto Municipal nº 34.622, de 17 de outubro de 2011 (Anexo 4 - 4), os 
licenciamentos de todas as EBRs serão revogados em abril de 2012, desse 
modo, essa antena terá de passar por novo processo de licenciamento. 

 
96. Notificar o proprietário da casa localizada próxima à margem do rio Piraquê, no 

setor 2 da RBG. Essa área foi incorporada ao território da unidade com a 
publicação do decreto de redelimitação, mas essa moradia não faz parte do 
programa de regularização fundiária em curso na unidade. Os proprietários 
devem comprovar a titulação de propriedade da área para que a RBG possa 
tomar as medidas cabíveis para a regularização dessa área, como parte do 
território da unidade. 

 
97. Desenvolver um programa de formação de agentes locais, dirigido aos membros 

da comunidade do entorno, para que estes possam apoiar os agentes de 
fiscalização ambiental na orientação quanto aos limites da unidade e no 
patrulhamento da área.  

 
 
Programa de prevenção e combate de incêndios 

 
Objetivos: 
 

ii. Reduzir a incidência de incêndios florestais sobre a RBG e sua zona de 
amortecimento. 

 
Atividades: 
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98. Colocar em operação o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 
da RBG elaborado pela equipe de guarda-parques da RBG/SEGPAR/DIBAP/ 
INEA. 
 

99. Solicitar apoio do CTEx para a revisão e execução do Plano de Prevenção e 
Combate a Incêndios Florestais da RBG, conforme prevê o termo de cooperação 
assinado entre as duas instituições. 
 

100. Capacitar os guarda-parques da RBG na utilização de GPS para que 
estes possam georreferenciar os pontos de ocorrência de incêndios e de 
notificação preventiva. 

 
101. Criar e manter um banco de dados das notificações preventivas e das 

ocorrências de incêndios na RBG e entorno, que devem ser georreferenciadas, 
de modo a fornecer estatísticas que possam orientar as estratégias de 
prevenção e combate. 

 
102. Solicitar à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, a manutenção e 

limpeza da faixa de domínio da Avenida das Américas, que se encontra nos 
limites da RBG, para evitar que eventuais focos de incêndios que comecem na 
beira da estrada possam atingir a área da RBG. 

 
103. Solicitar ao CTEx a manutenção e limpeza da faixa que pertence ao 

Exército ao longo Avenida das Américas, limítrofe à RBG, para evitar que 
eventuais focos de incêndios que comecem na beira da estrada possam atingir a 
área da RBG. 

 
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 de torre de 
observação de incêndios florestais ao longo da Avenida das Américas. 

 
106. Realizar anualmente a capacitação dos brigadistas em técnicas de 

prevenção e combate a incêndios e primeiros socorros. 
 

107. Realizar um programa de treinamento de brigadas voluntárias, dirigidas 
às comunidades do entorno, ampliando a participação da comunidade nas ações 
de prevenção e combate na UC e em sua ZA. 

 
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, em parceria com a equipe de educação ambiental da RBG, 

materiais educativos para sensibilizar a comunidade do entorno da UC, que 
possam ser disponibilizados durante os trabalhos de prevenção e combate a 
incêndios realizados pela equipe da unidade. 

 
Programa de vigilância patrimonial 
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Objetivo: 
 

i. Proteger instalações e equipamentos da RBG e assegurar a integridade do 
patrimônio da unidade. 

 
Atividades: 
 

110. Ampliar o quadro de vigilantes, com rodízio de seguranças nos períodos 
noturno e diurno, para garantir a proteção efetiva do patrimônio da RBG, 
conforme prevê o programa de administração e manutenção. 
 

111. Capacitar os vigilantes e oferecer-lhes seminários de reciclagem 
periódica de forma a compreenderem o contexto do seu trabalho em uma 
unidade de conservação, suas peculiaridades e adquirirem 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.  
 

114.  
4.9.6. Plano setorial de operacionalização 

 
Objetivos: 
 

i. Dotar a RBG de procedimentos administrativos, infraestrutura, recursos 
humanos, materiais e financeiros adequados, de forma a garantir o seu pleno 
funcionamento e permitir avanços na implementação do plano de manejo. 

 
ii. Regularizar a situação fundiária da reserva, para que a sua gestão, manejo e as 

medidas de proteção e fiscalização possam ser mais efetivas. 
 

iii. Implementar mecanismos planejamento e aplicação dos recursos financeiros, 
bem como implementar novos mecanismos capazes de assegurar a 
sustentabilidade financeira da UC 

 
Programa de administração e manutenção 
 
Objetivos: 
 

i. Estabelecer e organizar os procedimentos administrativos da RBG, de forma a 
garantir o seu pleno funcionamento e a adequada implementação do plano de 
manejo. 

 
ii. Dotar a administração da RBG de recursos humanos, materiais e financeiros, 

necessários para a gestão da UC, de forma a assegurar o cumprimento dos 
seus objetivos. 
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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. A Tabela 4 - 8 apresenta uma síntese da 
formação e atribuições para esses novos postos e apresenta uma descrição de 
atribuições para as posições que já existem na UC, com uma projeção das 
novas contratações que devem ser feitas. 
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Tabela 4 - 8. Síntese da formação e atribuições dos postos de trabalho na UC. 

Função Descrição da atividade Nível Qtde. 
existente 

Qtde. 
prevista 

Total 

Chefe 

Gerenciamento da UC e coordenação do trabalho de toda a equipe, 
incluindo a definição de estratégias de ação, diretrizes, prioridades 
técnicas e de fiscalização. Responsável pela gestão de pessoal, de 
recursos materiais, patrimoniais e financeiros. Articulação com 
parceiros estratégicos e gestão do Conselho Consultivo. 
Coordenação da implantação do plano de manejo. Condução de 
veículos oficiais e pilotagem de barcos para cumprimento de sua 
função. 

Superior 01 - 01 

Subchefe 

Auxiliar o chefe da UC em suas atribuições, controlar o andamento 
dos documentos e processos administrativos da RBG, o controle e 
registro da equipe da UC, gestão das informações geradas sobre a 
UC em um banco de dados, para monitoramento dos indicadores de 
progresso dos planos setoriais e áreas estratégicas do plano de 
manejo. Condução de veículos oficiais e pilotagem de barcos para 
cumprimento de sua função. Responde pela RBG na ausência do 
chefe. 

Superior 01 - 01 

Coordenador de 
administração e 
de manutenção 

Profissional de nível superior. Planejar, coordenar e supervisionar a 
execução das atividades administrativas da unidade, que envolvam 
as áreas de  financeira e orçamentária, de recursos humanos, 
aquisição de materiais e suprimentos, logística, manutenção e os 
demais aspectos administrativos. Zelar e coordenar a manutenção 
da infraestrutura da RBG e coordenar o trabalho de vigilância 
patrimonial da unidade. 

Superior 01 - 01 

Auxiliar 
administrativo 

Profissional de nível médio. Oferecer apoio às atividades 
administrativas lideradas pelo coordenador de administração e 
manutenção, executando serviços de digitação de expedientes, 
organizando, fichários, arquivos e processos, telefonia e outras 
atividades de âmbito administrativo. 

Médio - 02 02 

Coordenação de 
educação 
ambiental 

Liderar o desenho e a implementação de um programa de educação 
ambiental e patrimonial para a RBG, preparar e capacitar a equipe 
de funcionários da unidade para acompanhar as atividades de 
educação ambiental, sejam elas voltadas para a comunidade de 

Superior - 01 01 
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pescadores e moradores do entorno da UC, ou para a comunidade 
escolar, avaliar e monitorar o impacto das atividades de educação 
ambiental, auxiliar o chefe e o subchefe da UC nas atividades de 
relações públicas e relacionamento com o entorno. 

Técnico em 
educação 
ambiental 

Apoiar o coordenador de educação ambiental no desenho e 
implementação do programa de educação ambiental e patrimonial 
da UC, apoiar a capacitação dos funcionários da equipe para 
acompanhar as atividades de visitação, conduzir grupos. 

Superior - 01 01 

Coordenação de 
pesquisa e 
monitoramento 

Realizar o planejamento e a definição de temas prioritários de 
pesquisa junto ao SEPES/GEPRO/DIBAP, o monitoramento e 
sistematização dos resultados dos projetos de pesquisa, bem como 
a aplicação desses resultados no manejo da unidade. Essa 
coordenação também deve fazer a interface com os pesquisadores 
e assegurar que todos os projetos desenvolvidos na UC estejam em 
consonância com a Portaria IEF/RJ/PR 227, de 2007. 

Superior ‘ 01 01 

Coordenação de 
proteção e 
fiscalização 
(chefe dos 
guarda-parques) 

Atuar no planejamento das ações de prevenção e combate a 
incêndios, vigilância e fiscalização da RBG e sua zona de 
amortecimento, zelando pelo cumprimento da legislação vigente e 
pelo cumprimento do termo de compromisso entre pescadores e 
INEA. 

Superior 01 - 01 

Guarda-parque 

Prevenir, fiscalizar e combater incêndios florestais, fiscalizar as 
fronteiras terrestre, marítima e fluvial da UC, e sua ZA, lavrar autos 
de constatação de infração, garantir a segurança dos visitantes e 
apoiar ações de educação ambiental. 
Condução de veículos oficiais e de embarcações para cumprimento 
de sua função. 

Médio/ 
Superior 

06 04 10 

Agente de 
proteção e 
fiscalização 

Realizar atividades de proteção e fiscalização da RBG, sob 
orientação da coordenação de proteção e fiscalização, trabalhando 
em associação com os guarda-parques. 

Médio 0 04 04 

Vigilante 
patrimonial 

Garantir a proteção efetiva do patrimônio através da 
vigilância constante da sede e outras infraestruturas da UC, a partir 
das guaritas e ronda por essas áreas. 

Médio 04 04 08 

Encarregado de 
limpeza 

Serviços gerais de limpeza e conservação de instalações, móveis e 
equipamentos da unidade. 

Fundamental 01 02 03 

Encarregado de 
manutenção/ 
serviços gerais 

Armazenamento, controle, manutenção e pequenos reparos dos 
materiais, equipamentos, barcos e veículos. Fundamental 02 03 05 
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Jardineiro 
Manutenção dos jardins das instalações da UC, mantendo limpos e 
aparados os gramados da sede/núcleo da unidade. 

Fundamental/ 
Médio 

01 01 02 

Total:  18 23 41 
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Com a ampliação do quadro de funcionários da unidade, a estrutura organizacional 

proposta para a gestão da RBG é vista na Figura 4 - 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Figura 4 - 3. Organograma proposto para a RBG. 

 
115. 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. 
 

116.  A implantação dessa estrutura deve vir acompanhada da instalação de 
infraestrutura adequada para acomodar essa equipe, previstos no programa de 
infraestrutura.  
 

117.  A coordenação de administração, pesquisa e proteção, bem como chefe e 
subchefe da unidade deverão ficar lotados na sede da RBG, na Estrada da 
Matriz. A coordenação de educação ambiental deve ficar lotada no centro de 
educação ambiental, em Araçatiba, na qual deve instalar-se também uma parte 
da equipe de guarda-parques.   
 

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

 
119.  A coordenação de administração e o chefe da UC devem realizar um 

planejamento orçamentário anual, no qual será identificado o custeio anual da 
RBG. Esse planejamento deve ser feito com base na estrutura de centro de 
custos implantada no sistema contábil-financeiro, recentemente colocado em 
funcionamento pela DIAF. 

 

120. Informar sistematicamente ao INEA as necessidades de investimento na 
unidade, possibilitando a otimização dos projetos que são submetidos à Câmara 

Chefe da UC 

Subchefe 

Coordenação 
de Pesquisa 

Coordenação de 
Administração e 

Manutenção 

Coordenação de 
Proteção e 

Fiscalização 

Serviço de 
Guarda-Parque 

Coordenação de 
Educação Ambiental  

Técnico  Vigilância  
Manutenção 
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de Compensação e a outros mecanismos de financiamento e, sempre que 
possível, beneficiando mais de uma unidade. 

 
121. 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 
os serviços de limpeza, jardinagem, eventuais brigadistas voluntários, mateiros e 
etc., como forma de contribuir com a economia e o desenvolvimento local. 

 
122. A coordenação de proteção deve ser conduzida pelo chefe do serviço de 

guarda-parques da UC. Essa coordenação deve implementar o plano de 
fiscalização para a RBG, previsto no programa de fiscalização, instituindo uma 
rotina diária de patrulhamento e fiscalização de todas as fronteiras da RBG, 
incluindo os rios e canais da unidade. 

 
123. Informar os usuários da UC sobre as suas normas, através da disponibilidade 

do regimento interno na sede, no centro de educação ambiental e nos postos de 
fiscalização. 

 
124. Capacitar os funcionários (inclusive os guarda-parques) da UC em temas como 

legislação ambiental (federal, estadual) em vigor, utilização de GPS, noções de 
cartografia, relações humanas, e conhecimentos básicos sobre a flora e fauna 
da RBG e regionais, e a dinâmica dos manguezais, história e arqueologia de 
sambaquis, bem como na elaboração e gestão de projetos.  

 
125. Fortalecer a participação da RBG no Mosaico Carioca, a fim de ampliar a 

colaboração na gestão da unidade e implementação deste plano de manejo. 
 

 
Programa de infraestrutura e equipamentos 
 
Objetivos: 
 

i. Dotar a RBG de infraestrutura e equipamentos adequados, favorecendo a 
efetiva administração, operacionalização, sinalização, fiscalização e visitação na 
RBG, no âmbito dos seus objetivos de criação. 
  

ii. Efetivar, através de projetos de engenharia/arquitetura as obras para a reforma e 
ampliação das instalações da RBG, com a adaptação à norma (ABNT NBR 
9050/04) de acessibilidade, 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, cujo projeto executivo consta de:  
 

o recepção, sala de administração, sala do chefe, sala dos técnicos, 
sala de reunião, banheiros acessíveis, copa e cozinha e 
almoxarifado; 
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o auditório, sala de exposição permanente, acervo/sala de estudos, 
depósito, copa, sanitários feminino e masculino, e sanitário 
acessível aos portadores de deficiência; 
 

o alojamentos masculino e feminino (3 beliches para cada 
alojamento, para funcionários/pesquisadores), com quarto e 
banheiro completo, alojamento do chefe da unidade, área de 
serviço; 
 

o alojamento de guarda-parque, com dois dormitórios (com 3 
beliches cada); sanitários integrados aos dormitórios, depósito, 
almoxarifado, oficina, administração, sala de jantar/estar, copa, 
cozinha, ambulatório e área de serviço; 
 

o garagem para quatro carros e cobertura para uma embarcação, 
com oficina/deposito,  tanques e lava-pés. 

 
127. Contratar e iniciar as obras para a construção centro de educação ambiental e 

de visitação, em Araçatiba, prevendo: 
 

o recepção, pequena sala de exposição, sala para administração, 
copa/cozinha e sanitários; 

 
o garagem para duas embarcações e deque de conexão ao centro de 

educação ambiental. 
 

128. Implantar o posto de fiscalização na margem direita a jusante do rio Piraquê, 
proposto como condicionante do projeto de licenciamento de um conjunto 
habitacional da região. 
  

129. Negociar com o CTEx a implantação de um posto avançado de fiscalização no 
Clube dos Marambaias, localizado na margem leste da RBG. 

 
130. Adquirir mobiliários e equipamentos de escritório para as novas instalações da 

RBG. 
 

131. Realizar todas as contratações de serviços e aquisição de equipamentos e 
materiais de acordo com a Resolução SEA 216/2010, que dispõe sobre o 
estabelecimento de exigências de natureza ambiental em processos licitatórios 
realizados no âmbito da SEA e do INEA. 

 
132. Produzir periodicamente um relatório geral do estado de conservação de todas 

as estruturas: edificações, mobiliários e equipamentos, com o apoio de arquiteto 
ou engenheiro civil designado pela GEPRO e DIBAP. 

 
133. Ampliar o número de viaturas para atender a RBG, considerando, ao longo da 

implantação do plano: uma para o chefe da UC, duas para o serviço de 
patrulhamento dos guarda-parques e uma para o centro em Araçatiba. 
 

134. Manter as cercas da RBG em bom estado, para aumentar a proteção da 
unidade. 
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135. Complementar a sinalização da RBG, identificando situações de risco, 

indicativo de caminhos, da sede, centro de educação ambiental e postos de 
fiscalização, ampliando o número de placas de sinalização na RBG, 
considerando: 

 
o implantar placas indicativas da unidade nas áreas que ainda estão 

sem sinalização ou com sinalização insuficiente, como o setor 2 (ao 
longo da Avenida das Américas e Estrada da Matriz), setores 3 e 4 
(ao longo da Avenida das Américas e na porção norte desses 
polígonos, acompanhando as cercas); 

o implantar placas de sinalização na margem direita a jusante do rio 
Piraquê: 

o aumentar a quantidade e o tamanho das placas (para facilitar a 
leitura) inseridas no setor 1, como ao longo da Avenida das Américas 
e da Estrada Burle Marx.  

o identificar outras áreas nas vias terrestres que necessitam de 
sinalização.  

o desenvolver uma alternativa para a sinalização dos limites fluviais e 
marítimo da RBG, para demarcar e reduzir a visitação e o acesso não 
permitido, conforme os objetivos de manejo da RBG estabelecidos 
com este plano.  
 

136. Todos os projetos e obras realizadas na RBG devem obedecer as seguintes 
diretrizes gerais: 

 
o a concepção das edificações e todo seu ciclo, desde a escolha do sítio 

até a sua construção e uso, deve considerar as fragilidades ambientais 
de seu entorno, causando o mínimo impacto ambiental; 

 
o projetos arquitetônicos deverão buscar a integração com o entorno, de 

forma que este elemento novo não concorra com a paisagem natura; 
 

o deve ser priorizada a utilização de materiais com as seguintes 
características: I) quando optado por madeira e agregados, estes 
deverão ser de origem manejada e legalizada e possuir selos que 
garantam o padrão de materiais ecologicamente corretos; II) com 
facilidade de limpeza e manutenção; III) se possível provenientes de 
processos de reciclagem e que possam ser reciclados posteriormente; 
IV) com características que possam garantir a identidade cultural da 
região; e V) índice de energia consumida em sua concepção e uso; 

 
o considerar nos projetos uma avaliação da luminosidade de forma a 

prover ambientes iluminados naturalmente, minimizando o uso de 
iluminação artificial, que deve ser utilizada apenas como complemento, 
dependendo do nível de iluminação necessária para cada ambiente. 
Como estratégia, a orientação do edifício e o desenho das janelas e 
demais aberturas deverá evitar a radiação direta do Sol (luz do Sol) e 
permitir a radiação difusa (luz do céu); 
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o a entrada de luz pode ser controlada por meio de aberturas que podem 
ser: zenitais, pequenos caixilhos, cobogós, sheds, brise-soleils, persianas 
especiais, varandas ou até mesmo vegetação; 

 
o devem ser evitadas áreas envidraçadas, pois causam grandes ganhos 

térmicos no verão e grandes perdas térmicas no inverno, o que implica 
sistemas de climatização adicionais para corrigir o efeito. Recomenda-se 
não ultrapassar os 15% de área total das fachadas mais afetadas; 

 
o prover ambientes ventilados naturalmente garantindo o conforto térmico 

de seu interior. Para tanto devem ser conhecidos os ventos dominantes 
da região específica, e a partir disso criar zonas de ventilação cruzada 
conseguidas por diferença de pressão, garantindo o conforto térmico e a 
qualidade interna do ar e evitando o seu estancamento. Isso pode ser 
conseguido através de sheds, brise-soleils e basculantes, por exemplo; 

 
o todas as aberturas e esquadrias citadas acima devem ser de preferência 

flexíveis, podendo ser controladas pelo usuário, dependendo da estação 
do ano; 

 
o utilizar materiais isolantes que permitam manter a temperatura constante 

no interior da edificação por mais tempo, evitando ganhos de calor no 
verão e perdas de calor no inverno, inclusive na cobertura. Dar 
preferência a materiais ecologicamente corretos, com um baixo índice de 
condutibilidade térmica. 

 
137. Em relação ao paisagismo próximo a áreas edificadas da UC, deve-se procurar 

utilizar espécies nativas, que sejam de ocorrência local, contribuindo para a 
preservação das espécies da flora e fauna. 
 

138. Adotar princípios de economicidade em relação ao consumo de energia elétrica, 
através de:  

 
o uso de iluminação/ventilação natural, de aparatos de baixo consumo e de 

sistemas alternativos de produção de energia, de acordo com a 
disponibilidade de cada região. Isso pode ser alcançado com o uso de 
lâmpadas eficientes e de baixo consumo, equipamentos economizadores 
de energia, placas solares, placas fotovoltaicas, etc.;  
 

o sempre que possível utilizar equipamentos capazes de produzir energia 
renovável, tais como: I) painel solar térmico: sistema composto por 
placas solares e reservatório térmico que captam energia do Sol e a 
transformam em calor, podendo ser utilizado para aquecer a água de 
chuveiros, poupando até 70% de energia necessária. Recomenda-se 
usar esse sistema em edificações como alojamentos; II) painel solar 
fotovoltaico: sistema composto por painéis de células fotovoltaicas 
capazes de converter a energia da luz do Sol em energia elétrica. Pode 
ser utilizado como complemento de energia proveniente de rede local; e 
III) o uso de aparelhos de ar condicionado será destinado a ambientes 
especiais, como auditórios, salões multiuso e salas com computadores 
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de uso constante. Em ambientes de uso flexível, o conforto térmico deve 
ser alcançado, sempre que possível, com ventilação natural. 

 
139. Adotar princípios de economicidade em relação ao consumo de água potável 

através de tecnologias de consumo eficiente, tais como:  
 

o equipamentos economizadores, controle do sistema hidráulico, reutilização 
de água de chuva, etc. Considerar a possibilidade de implantação de sistema 
de reutilização de água pluvial — se possível instalar: captação de água de 
chuva, miniestação de tratamento e cisterna especial. Essa água pode ser 
utilizada em descargas, irrigação de jardins, limpeza de pisos, veículos e 
embarcações;  

 
o Realizar o monitoramento mensal do consumo de energia e água — 

implantar rotina de checagem da leitura dos sistemas localizando possíveis 
fugas e garantindo o correto funcionamento e administração do consumo. 

 
140. Assegurar que o sistema de esgoto de toda a unidade estará de acordo com a 

NBR 7.229/93, que fixa as condições exigíveis para o projeto, construção e 
operação de sistemas de tanques sépticos.  
 

141. Implantar em todas as edificações, projeto específico, segundo o “Código de 
Segurança contra Incêndio e Pânico” do Estado do Rio de Janeiro — Decreto 
nº 35.671, de 09 de junho de 2004, que fixa os requisitos exigíveis nas 
edificações de acordo com seu uso. 

 
142. 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. 

 
143. Instalar lixeiras de coleta seletiva nos núcleos da RBG, seguindo as cores do 

padrão internacional (azul – papel; amarelo – metal; verde – vidro; vermelho – 
plástico), além de lixeiras para lixo orgânico, acompanhando um programa de 
educação ambiental para a separação dos resíduos, dando destino adequado à 
todos eles. 

 
Programa de regularização fundiária 
 
Objetivo: 
 

i. Incorporar as terras da RBG ao Patrimônio Público do Estado, cumprindo o que 
determina a Lei Federal nº 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. Uma vez que o processo seja concluído e que as famílias deixem essas casas, 
avaliar se elas podem ser aproveitadas como infraestrutura para a UC. As que 
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não forem aproveitadas devem ser demolidas e essas áreas incorporadas ao 
conjunto de áreas destinadas à restauração dentro da RBG. 

 
 
Programa de cooperação institucional 
 
Objetivo: 
 

i. Definir as bases e diretrizes para que a administração da RBG estabeleça 
parcerias que contribuam para o aperfeiçoamento da gestão da UC, 
dinamizando as áreas de conhecimento, como arqueologia, proteção, 
administração e manejo de ecossistemas, bem como para a 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 com a RBG/INEA para a implementação do plano de manejo e outras 
ações 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, como capacitação das comunidades do entorno 
da RBG, projetos alternativos de saneamento, educação ambiental, etc. 
 

148. Contatar as universidades e instituições de pesquisa do município e do Estado 
do Rio de Janeiro 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 de Guaratiba para que eles informem e 
orientem os visitantes quanto à existência da UC na região. 
 

150. Contatar a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB) para 
intensificar o trabalho de coleta de lixo domiciliar no entorno da RBG, visto que 
muitos moradores despejam lixo e resíduos sólidos nos terrenos lindeiros à 
reserva ou até dentro do seu território, contaminando o solo e os recursos 
hídricos. 
 

151. Ampliar o diálogo com as Secretarias Municipais de Habitação, Meio ambiente, 
Desenvolvimento Econômico Solidário e Planejamento Urbano no processo de 
implantação do plano de manejo da RBG. 
 

152. Imprimir uma participação atuante da RBG na discussão e definição do PEU 
Guaratiba, para contribuir com as definições sobre o parcelamento do solo a 
região. 
 

153. Estabelecer um canal de comunicação com a Prefeitura/Secretaria Municipal 
de Transportes para debater sobre os impactos da duplicação das estradas de 
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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, bem como em todo o 
entorno da unidade. 
 

 
Programa de sustentabilidade da UC 
 
Objetivo: 

i. Fornecer diretrizes à administração da RBG para o desenvolvimento de 
estratégias para a arrecadação de recursos próprios e captação por meio da 
elaboração de projetos e/ou parcerias com instituições governamentais e não 
governamentais. 

 
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 outras estratégias para que a RBG possa gerar receita própria, que 
contribua para  a manutenção da unidade, além do Decreto nº 36.930 de 14 de 
fevereiro de 2005, que regulamenta a cobrança pelo uso de imagem dentro das 
UC do estado. 
 

157. Realizar um estudo para avaliar a viabilidade de se oferecer concessão, 
permissão ou autorização de serviços para apoiar a visitação com fins 
educacionais que serão fortalecidas e/ou implementadas 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. No âmbito dessa parceria, a empresa custeia a implantação 
do plano de manejo, outros estudos e projetos da UC, e, em contrapartida, ela 
desenvolve um projeto de divulgação e marketing ambiental baseado nessa 
parceria. 
 

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. Esse processo deve ser 
liderado pelo gestor da UC juntamente com a sua equipe técnica, e deve contar 
com o apoio da equipe técnica do INEA, dos membros do Conselho Consultivo, 
e outros parceiros. 
 

161. Definir projetos prioritários para serem submetidos à Câmara de Compensação, 
considerando: o monitoramento dos estoques e do impacto da pesca na UC; o 
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cadastramento dos pescadores, que irá subsidiar o termo de compromisso com 
o INEA; outros projetos que contribuam com a implementação do plano de 
manejo, e a aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 
monitoramento e proteção da unidade e sua ZA; o desenvolvimento de 
pesquisas necessárias para o manejo da RBG e sua ZA; e a definição e 
implantação de programas de educação ambiental. 
 



 

4.10. CRONOGRAMA FÍSICO DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS SETORIAIS  
 
A Tabela 4 - 9 apresenta o cronograma físico de implementação dos planos setoriais da RBG. 
 

Tabela 4 - 9. Cronograma físico de implementação do plano de manejo da RBG. 

Atividades 
Instituições 
Envolvidas 

Cronograma Físico 

Ano Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

  1 2 3 4     

          

PLANO SETORIAL DE CONHECIMENTO 

Programa de Pesquisa 

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

         

2. Elaborar plano de ação para a pesquisa.          

3. Estabelecer parcerias com universidades, 
instituições de pesquisa e ONGs para divulgar a 
RBG. 

         

4. Estabelecer parcerias com grupos de pesquisa 
que venham conduzindo estudos em ambientes 
de manguezal. 

         

5. Dotar a unidade de infraestrutura necessária 
para receber pesquisadores.  

         

6. Implantar um banco de dados georreferenciado 
das pesquisas na UC. 

         

7. Promover a integração entre pesquisadores, a 
equipe da UC e o Conselho. 

         

8. Promover encontros científicos em conjunto com 
o SEPES/GEPRO. 

         

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. 

         

Programa de Monitoramento Ambiental 

11. Estabelecer um programa de monitoramento da          



 

biodiversidade, de aspectos ambientais e 
socioeconômicos  

12. O programa de monitoramento deve ser 
desenvolvido com bases comunitárias. 

         

13. Estabelecer parcerias para programas de 
monitoramento de longo prazo na RBG. 

         

14. Manter uma relação estreita GEQUAM/INEA.           

15. Incluir áreas dentro da UC dentre os sítios 
monitorados pela GEQUAM. 

         

PLANO SETORIAL DE USO PÚBLICO: VISITAÇÃO COM FINS EDUCACIONAIS 

Programa de Interpretação e Educação Ambiental 

16. Articular e consolidar a política de educação 
ambiental na unidade. 

         

17. Dotar a RBG de centro de educação ambiental e 
de visitação em Araçatiba. 

         

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

         

19. Produzir uma exposição permanente sobre o 
manguezal no centro de educação ambiental e 
de visitação de Araçatiba. 

         

20. Desenvolver um programa de interpretação e 
educação ambiental sobre o manguezal. 

         

21. Desenvolver um programa de educação 
patrimonial sobre os sambaquis. 

         

22. Desenvolver um programa experimental de 
visitação com fins educacionais para públicos 
diversos. 

         

23. Definir um roteiro de visitação na região de 
Araçatiba. 

         

24. Elaborar um plano de gerenciamento de riscos e 
contingências. 

         

25. Implantar um sistema de controle e registro de 
acesso de visitantes na RBG. 

         

26. Produzir um folder sobre a RBG. 
 

         



 

27. Produzir cartilhas educativas ou outros materiais 
didáticos. 

         

28. Implementar um sistema de avaliação 
continuada dos projetos de educação ambiental 
e patrimonial. 

         

29. Desenvolver um programa de voluntariado na 
RBG para apoiar as ações de educação 
ambiental na reserva. 

         

30. Instituir 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 na unidade. 

         

PLANO SETORIAL DE INTEGRAÇÃO COM A REGIÂO DA UC 

Programa de Relações Públicas 

32. Contratar profissionais 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. 

         

34. Promover a renovação do Conselho Consultivo 
da RBG. 

         

35. Revisar o regimento interno e elaborar um plano 
de ação para o Conselho. 

         

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

         

37. Promover a capacitação dos Conselheiros 
(titulares e suplentes). 

         

38. Ampliar o contato e a colaboração com as APAs 
municipais da Orla de Sepetiba e a APA das 
Brisas. 

         

39. Estreitar relação com os meios de comunicação.          

40. Produzir um boletim eletrônico mensal.          

41. Operar um website bilíngue da unidade.          



 

42. Elaborar o clipping diário das notícias veiculadas 
na imprensa. 

         

43. Produzir folders e outros materiais informativos.          

44. Divulgar o plano de manejo da RBG para os 
órgãos municipais e estaduais. 

         

Programa de Educação Ambiental 

45. Desenvolver um programa de educação 
ambiental dirigido aos diversos públicos com os 
quais a RBG se relaciona. 

         

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, que 
resultem na ampliação da proteção da RBG.  

         

Programa de Incentivo às Alternativas de Desenvolvimento 

48. Realizar um cadastro do número de 
famílias/pessoas envolvidas nas atividades de 
pesca/coleta na RBG. 

         

49. Realizar uma avaliação dos estoques 
pesqueiros nos manguezais da RBG. 

         

50. Estabelecer um termo de compromisso entre 
pescadores profissionais artesanais indicados 
no cadastro e o INEA. 

         

51. Incentivar o diálogo entre os pescadores 
artesanais cadastrados na  RBG e o GT da 
Pesca e Maricultura para baía de Sepetiba. 

         

52. Mobilizar parcerias com as Secretarias de 
Educação do Estado e Município, Secretarias de 
Turismo, Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Econômico Solidário, Sebrae. 

         

53. Estabelecer um diálogo com a Rio Águas e          



 

Cedae para ampliar o sistema de coleta e 
tratamento de esgoto no entorno.  

54. Avaliar a implantação de sistemas alternativos 
de saneamento local, como os biodigestores. 

         

55. Estudar a viabilidade de oferecer concessão, ou 
autorização de pequenos serviços à população 
do entorno como suporte à visitação com fins 
educacionais da RBG. 

         

PLANO SETORIAL DE MANEJO DE RECURSOS 

Programa de Manejo de Fauna 

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. 

         

57. Elaborar relatório sobre a caça, captura e tráfico 
de animais silvestres na RBG e entorno da 
RBG, em especial espécies cinegéticas e de 
xerimbabo da avifauna, 

         

58. Desenvolver estudos para erradicar 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. Com base nos dados do monitoramento da 
pesca realizado na unidade, propor medidas de 
manejo das espécies em situação mais crítica. 

         

61. Inserir todas as informações levantadas no 
banco de dados georreferenciado. 

         

Programa de Manejo de Flora 

62. Mapear a presença de espécies vegetais 
endêmicas, raras e ameaçadas. 

         

63. Mapear a localização de espécies vegetais 
exóticas. 

         

64. Instituir um programa de erradicação das          



 

espécies exóticas da flora. 

65. Avaliar a possibilidade de implantar um sistema 
de demarcação de matrizes para pesquisas com 
sementes nativas para restauração de áreas. 

         

66. Desenvolver um projeto de manejo de espécies 
da flora, com bases comunitárias. 

         

67. Inserir todas as informações levantadas no 
banco de dados georreferenciado.  

         

Programa de Manejo de Bacias Hidrográficas e Ecossistemas Aquáticos 

68. Utilizar os dados fornecidos pela GEQUAM para 
propor medidas de manejo 

         

69. Fazer uma avaliação ambiental da influência dos 
canais antrópicos abertos no interior da RGB. 

         

70. Fazer uma avaliação e caracterização da 
morfologia do canal do rio Portinho, bem como 
dos impactos ambientais ocasionados por sua 
abertura. 

         

Programa de Recuperação de áreas Degradadas 

71. Estabelecer um protocolo para o Programa de 
Restauração das áreas degradadas na RBG 

         

72. Elaborar com o CTEx um plano de recuperação 
para as áreas degradadas em seu território. 

         

73. Fazer um mapeamento mais detalhado de 
outras áreas da unidade para a restauração. 

         

74. Estabelecer uma parceria com a prefeitura e 
outras organizações e ONGs para a 
restauração. 

         

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

         

76. Incluir as áreas que forem incorporadas à UC 
após a regularização fundiária no programa de 
restauração.  

         

77. Desenvolver um programa de base comunitária 
para a restauração das áreas, 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 PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Programa de Fiscalização 

79. Ampliar o número de guarda-parques na RBG.          

80. Dotar a UC de material e equipamentos para as 
atividades de fiscalização. 

         

81. Assegurar que todos os funcionários da 
fiscalização trabalhem uniformizados. 

         

82. Implantar um posto de fiscalização no limite 
oeste da RBG, na margem do rio Piraquê. 

         

83. Estabelecer um acordo com o CTEx para 
implantar um posto de fiscalização no Clube dos 
Marambaias, com câmeras para vigilância. 

         

84. Dividir o efetivo de guarda-parques entre a sede, 
e os outros postos. 

         

85. Elaborar e manter um banco de dados dos 
instrumentos administrativos aplicados pelos 
funcionários da RBG. 

         

86. Realizar uma capacitação para conduzir 
embarcações. 

         

87. Capacitar os guarda-parques para que estes 
possam ampliar o trabalho de fiscalização. 

         

88. Estabelecer um programa de capacitação 
contínua para os responsáveis pela fiscalização 
da RBG. 

         

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

         

90. Estabelecer uma parceria com a Capitania dos 
Portos - Delegacia Marítima de Itacuruçá. 

         

91. Instituir rotinas de fiscalização nos rios e canais 
da RBG junto com a Capitania dos Portos. 

         

92. Notificar proprietários de embarcações na 
Estrada Roberto Burle Marx e propor termo de 

         



 

compromisso para autorização provisória de 
navegação na RBG. 

93. Cadastrar as embarcações  e ordenar a 
circulação dos barcos. 

         

94. Emitir um auto de constatação para o 
condomínio que construiu parte da sua quadra 
de esportes no setor 4 da RBG. 

         

95. Identificar a empresa proprietária da EBR 
localizada no Campo do Saco, no setor 2. 

         

96. Notificar o proprietário da casa localizada 
próxima à margem do rio Piraquê, no setor 2 da 
RBG. 

         

97. Desenvolver um programa de formação de 
agentes locais para apoiar os agentes de 
fiscalização no patrulhamento da área. 

         

Programa de Prevenção e Combate de Incêndios 

98. Colocar em operação o plano de prevenção e 
combate a incêndios.  

         

99. Solicitar apoio do CTEx para a revisão e 
execução do plano de prevenção e combate a 
incêndios florestais da RBG. 

         

100. Capacitar os guarda-parques da RBG na 
utilização de GPS. 

         

101. Criar e manter um banco de dados 
georreferenciado das notificações e incêndios. 

         

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

         

103. Solicitar ao CTEx a limpeza da faixa de 
domínio ao longo Avenida das Américas. 

         

104. Implantar os aceiros.           

105. Avaliar com o CTEx quanto à implantação de 
torre de observação de incêndios.  

         

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.  

         

109. Desenvolver materiais educativos sobre os 
riscos dos incêndios. 

         

Programa de Vigilância Patrimonial 

110. Ampliar o quadro de vigilantes, com rodízio de 
seguranças nos períodos noturno e diurno. 

         

111. Capacitar os vigilantes previamente e passar 
por seminários de reciclagem periódica. 

         

112. Instalar guaritas para a vigilância patrimonial.           

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

         

PLANO SETORIAL DE OPERACIONALIZACAO 

Programa de Administração e Manutenção 

114. Ampliar o quadro de funcionários com a 
contratação de 23 funcionários. 

         

115. Elaborar o regimento interno da reserva          

116. Instalação de infraestrutura adequada para 
acomodar essa equipe. 

         

117. A coordenação de administração, pesquisa e 
proteção, bem como chefe e o subchefe 
deverão ficar na sede e a coordenação de 
educação ambiental em Araçatiba. 

         

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

         

119. Planejamento orçamentário anual.          

120. Informar ao INEA as necessidades de 
investimento para otimizar os projetos. 

         

121. Avaliar e criar mecanismos que permitam 
contratar mão de obra temporária local para a 
manutenção da sede e da unidade. 

         

122. A coordenação de proteção deve ser 
conduzida pelo chefe do serviço de guarda-
parques da UC. 

         



 

123. Informar os usuários da UC sobre as suas 
normas e regimento interno. 

         

124. Capacitar os funcionários da UC em temas 
diversos. 

         

125. Fortalecer a participação da RBG no Mosaico 
Carioca. 

         

Programa de Infraestrutura e Equipamentos 

126. Contratar e iniciar as obras para a reforma da 
sede. 

         

127. Contratar e iniciar as obras para a construção 
centro em Araçatiba. 

         

128. Implantar posto de fiscalização na margem 
direita no rio Piraquê. 

         

129. Negociar com o CTEx a implantação de um 
posto de fiscalização no Clube dos Marambaias. 

         

130. Adquirir mobiliários e equipamentos de 
escritório para as novas instalações. 

         

131. Realizar todas as contratações e aquisições de 
acordo com a Resolução SEA 216/2010. 

         

132. Relatório geral do estado de conservação de 
todas as estruturas. 

         

133. Ampliar o número de viaturas da RBG.          

134. Manter as cercas da RBG em bom estado.          

135. Complementar a sinalização da RBG.          

136. Diretrizes gerais para projetos e obras.          

137. Paisagismo próximo a áreas edificadas da UC 
com espécies nativas. 

         

138. Adotar princípios de economicidade no 
consumo de energia elétrica. 

         

139. Adotar princípios de economicidade no 
consumo de água. 

         

140. O sistema de esgoto de toda a unidade deve 
estar de acordo com a NBR 7.229/93. 

         

141. Implantar em todas as edificações o “Código 
de Segurança contra Incêndio e Pânico” do 
Estado do Rio de Janeiro. 

         



 

142. Observar a acessibilidade aos portadores de 
deficiência. 

         

143. Instalar lixeiras de coleta seletiva nos núcleos 
da RBG. 

         

Programa de Regularização Fundiária 

144. Acompanhar o trabalho de regularização 
fundiária da unidade conduzido pela SPU. 

         

145. Avaliar as casas que podem ser aproveitadas 
como infraestrutura para a UC. 

         

Programa de Cooperação Institucional 

146. Mapear instituições nacionais e internacionais, 
públicas ou privadas para parceria com a RBG 

         

147. Mapear instituições públicas e privadas para 
ações integradas para o desenvolvimento local. 

         

148. Contatar as universidades e instituições de 
pesquisa.  

         

149. Estabelecer parcerias com as associações de 
moradores e restaurantes de Barra de 
Guaratiba. 

         

150. Contatar a COMLURB para intensificar a 
coleta lixo. 

         

151. Ampliar o diálogo com as Secretarias 
Municipais de Habitação, Meio ambiente e 
Planejamento Urbano no processo. 

         

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

         

153. Estabelecer comunicação com a Secretaria  de 
Transportes sobre a duplicação das estradas 
previstas no Plano Diretor. 

         

154. Criar uma Câmara Técnica com os órgãos 
licenciadores (IBAMA, DILAM,) para o 
planejamento do licenciamento na baía de 
Sepetiba 

         

Programa de Sustentabilidade da UC 

155. Elaborar de um plano de sustentabilidade 
financeira para a RBG. 

         



 

156. Estudar outras estratégias para a UC gerar 
receita própria. 

         

157. Realizar um estudo para avaliar a concessão, 
permissão ou autorização de serviço para o 
trabalho receptivo da visitação na RBG. 

         

158. Buscar parceiros no âmbito das empresas para 
um programa de “adoção” da unidade. 

         

159. Repasse de recursos para a UC para 
pequenas despesas de rotina. 

         

160. Elaborar projetos para 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. 

         

 
 

4.10.1. Estimativa de custos 
 
A Tabela 4 - 10 apresenta o cronograma físico-financeiro, com uma estimativa de custos para todas as etapas de implementação 
desse plano de manejo. 
 

Tabela 4 - 10. Cronograma físico-financeiro para a implementação do plano de manejo da RBG. 

PLANO DE MANEJO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – Reserva Biológica Estadual de Guaratiba 

Item 

Título 
Gastos 
Atuais 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 Total Geral 

  
1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Total 

     

1 Despesas operacionais 830.129,72 369.444,16 369.444,16 369.444,16 369.444,16 1.477.776,62 1.477.776,62 1.477.776,62 1.477.776,62 1.477.776,62 7.388.883,12 

 



 

1.1 
Pessoal e encargos 

sociais 
531.166,16 257.091,07 257.091,07 257.091,07 257.091,07 1.028.364,29 1.028.364,29 1.028.364,29 1.028.364,29 1.028.364,29 5.141.821,47 

1.2 Material de consumo 12.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 90.000,00 

1.3 
Combustíveis e 

lubrificantes 
3.867,96 1.692,23 1.692,23 1.692,23 1.692,23 6.768,93 6.768,93 6.768,93 6.768,93 6.768,93 33.844,65 

1.4 Prestação de serviços 250.037,04 93.763,89 93.763,89 93.763,89 93.763,89 375.055,56 375.055,56 375.055,56 375.055,56 375.055,56 1.875.277,80 

1.5 Energia elétrica e gás 13.381,20 5.017,95 5.017,95 5.017,95 5.017,95 20.071,80 20.071,80 20.071,80 20.071,80 20.071,80 100.359,00 

1.6 Água e esgoto - - - - - - - - - - - 

1.7 Telefone, fax e internet 7.341,36 2.753,01 2.753,01 2.753,01 2.753,01 11.012,04 11.012,04 11.012,04 11.012,04 11.012,04 55.060,20 

1.8 Correios e telégrafos - - - - - - - - - - - 

1.9 Manutenção 12.336,00 4.626,00 4.626,00 4.626,00 4.626,00 18.504,00 18.504,00 18.504,00 18.504,00 18.504,00 92.520,00 

1.10 
Propaganda e 

publicidade 
- - - - - - - - - - - 

1.11 Impostos e taxas - - - - - - - - - - - 

1.12 
Jornais, boletins e 

revistas 
- - - - - - - - - - - 

1.13 Reprografia - - - - - - - - - - - 



 

1.14 Viagens e estadias - - - - - - - - - - - 

1.15 
Fretes e transportes em 

geral 
- - - - - - - - - - - 

1.16 Seguros - - - - - - - - - - - 

1.17 
Aluguel de máq., 

equipam. e veículos 
- - - - - - - - - - - 

1.18 Outras despesas - - - - - - - - - - - 

2 Investimentos - - - - - - - - - - - 

2.1 Infraestrutura - - - - - - - - - - - 

2.2 planos setoriais - - - - - - - - - - - 

 
Total Geral (1+2) 830.129,72 369.444,16 369.444,16 369.444,16 369.444,16 1.477.776,62 1.477.776,62 1.477.776,62 1.477.776,62 1.477.776,62 7.388.883,12 
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MÓDULO 5 
 
 
5.1. PROJETO ESPECÍFICO: LEVANTAMENTO E CADASTRAMEN TO DOS 
PESCADORES ARTESANAIS 
 
5.1.1. Identificação do projeto 
 
Título : Levantamento e cadastramento dos pescadores artesanais que exploram 
recursos naturais na Reserva Biológica Estadual de Guaratiba. 

Localização : Reserva Biológica Estadual de Guaratiba 

 
5.1.2. Objetivos do projeto 
 

1. 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 extinguir a atividade, reunindo informações sobre:  

i. o número de famílias que dependem da pesca e extração de recursos 
pesqueiros do manguezal nos limites da RBG; 

ii. as áreas dentro da UC que são utilizadas; 

iii. o período e a frequência das atividades de pesca e coleta de recursos, as 
artes de pesca e os petrechos empregados; 

iv. as espécies explotadas; 

v. as embarcações utilizadas;  

vi. a quantidade de recursos extraídos; 

vii. 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. 

 
5.1.3. Justificativas do projeto 
 
A RBG localiza-se a leste da baía de Sepetiba, considerada um dos mais importantes 
ecossistemas aquáticos do Estado do Rio de Janeiro, por constituir área de criação de 
peixes e crustáceos de importância econômica (COSTA, 1992 apud ARAÚJO et al., 
1998). Muitas espécies de peixes marinhos utilizam a área da baía como berçário, área 
de reprodução e de alimentação (ALBIERI e ARAÚJO, 2010), o que favorece a grande 
diversidade e abundância de peixes ali encontrados. 
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Grande parte da pesca que ocorre na região é realizada na baía de Sepetiba, no 
entanto, segundo informações levantadas durante a Oficina de Planejamento 
Participativo para a elaboração do plano de manejo da RBG, cerca de 300 famílias 
utilizam a área da RBG para a pesca e extração de recursos pesqueiros (camarão, 
peixe, caranguejo, ostra e mariscos) do manguezal. Em geral são pescadores 
artesanais, que vivem nas imediações da unidade e que têm na pesca sua principal 
atividade econômica ou uma importante fonte de complementação da renda familiar. A 
Figura 5 - 1  mostra um pouco do cenário da atividade pesqueira observada na RBG. 

 

Figura 5 - 1. Pesca no território da RBG. A. Barco com pescadores artesanais no canal do 
Pedrinho. B. Barco com pescadores de camarão na RBG. C. Curral de pesca instalado na baía 
de Sepetiba, limite sudoeste da RBG. D. Barco de pesca atracado na região do rio Itapuca-João 
Correia. 

  
O desenvolvimento dessa atividade na reserva representa um dos maiores desafios à 
sua gestão e implementação, uma vez que o uso direto dos recursos é incompatível 
com a categoria de manejo dessa UC. Segundo o artigo 10 da Lei no. 9985/2000 
(SNUC), uma reserva biológica tem como objetivo “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”.  Há que 
se considerar ainda, que a RBG protege um dos últimos remanescentes de manguezal 
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em bom estado de conservação na cidade do Rio de Janeiro e em todo o estado, 
revelando a importância estratégica que essa unidade apresenta no conjunto das áreas 
protegidas fluminenses. 
 
Além da limitação imposta pela presença da unidade de conservação, outra questão 
relevante é que, de acordo com a Carta Náutica da região (1622), a pesca e a 
navegação são proibidas nos canais do Pedrinho, Pau Torto e Bacalhau, assim como 
nos rios Piracão e Portinho, em função da proximidade com as áreas militares que 
existem no entorno, destinadas ao exercício de tiros. A despeito dessa proibição, essas 
áreas continuam sendo utilizadas por uma combinação de fatores, que incluem a 
necessidade econômica e a falta de estrutura para a fiscalização. 
 
O contexto socioeconômico no qual está inserida a RBG é de uma população com altos 
níveis de analfabetismo, pobreza e exclusão social, que depende da atividade 
pesqueira para sua sobrevivência, o que restringe as possibilidades para que estes 
pescadores possam migrar para outras atividades profissionais a curto prazo. Há que se 
considerar, ainda, que o crescimento e o avanço da urbanização na região de Guaratiba 
têm levado a uma mudança no cenário local, pressionando os manguezais por conta da 
ocupação desordenada, pela falta de infraestrutura urbana, como saneamento e coleta 
de lixo, contribuindo para alterar, também, o modus vivendi desses pescadores 
artesanais. 
 
A região de Guaratiba é considerada uma área de expansão urbana para a cidade do 
Rio de Janeiro e a implantação da Transoeste, que corta a UC, deve impulsionar o 
crescimento e parcelamento do solo na região, atrair turistas e, eventualmente, outros 
atores que podem interferir no arranjo produtivo dos pescadores artesanais, 
aumentando ainda mais a sua condição de vulnerabilidade social, e, por conseguinte, a 
pressão sobre essa unidade de conservação. 
 
A região abriga também um conjunto de restaurantes, cuja culinária é baseada em 
peixes e frutos do mar, que compõe o polo gastronômico de Barra de Guaratiba1, 
atraindo turistas e veranistas para a região e, segundo informações levantadas durante 
as oficinas de diagnóstico participativo, absorve uma parcela importante da produção 
desses pescadores artesanais. Dentre as ações previstas para a consolidação desse 
polo está a promoção conjunta de divulgação e de eventos gastronômicos, culturais e 
turísticos, o que deve contribuir para potencializar o turismo na região, atraindo 
oportunidades de negócios e contribuindo para o aumento na demanda por peixes e 
frutos do mar. 
 
Diante desse contexto, a realização do cadastramento dos pescadores irá ajudar a 
compreender o cenário da pesca/coleta que acontece nos rios e manguezais da 
unidade e a reunir insumos para ordenar esta atividade no território da RBG, em caráter 
transitório, assumindo que a médio/longo prazo, a pesca e a extração dos recursos dos 
manguezais da RBG deverão ser suprimidos, e essas famílias, absorvidas por outras 
atividades profissionais, sobretudo com o fortalecimento do turismo na região. 
 

                                                        
1 http://www.portalguaratiba.com.br/2010/noticias/150605_lancado_oficialmente_o_polo_gastronomico_de_brra_de_ 
guaratiba.html 
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5.1.4. Descrição do projeto enfocando as atividades  a serem desenvolvidas 
 
O cadastramento dos pescadores que atuam na RBG é o primeiro passo para ordenar a 
atividade pesqueira que vem sendo amplamente desenvolvida nos limites dessa 
unidade de conservação. Além de pescadores artesanais que pescam para 
subsistência, ou têm nessa atividade, sua principal fonte de renda ou a 
complementação da sua renda, os rios e canais da RBG também têm sido palco para a 
prática da pesca esportiva e, em menor escala, para a pesca industrial.  

O primeiro passo para a realização do cadastro é o contato com as colônias de 
pescadores e associações de moradores locais, para entender o contexto da 
organização social dos pescadores e ajudar a mapear os possíveis beneficiários desse 
cadastramento. 

A etapa seguinte é a definição dos critérios para a inclusão dos pescadores no 
cadastro. Dentre eles, devem-se considerar os pescadores artesanais, cuja 
pesca/coleta de recursos realizada dentro da UC seja para subsistência ou como 
principal fonte de renda. Outro critério fundamental é que esses pescadores residam no 
entorno imediato da UC, isto é, nos bairros de Guaratiba/Pedra de Guaratiba ou Barra 
de Guaratiba, evitando, assim, que aqueles que praticam outras modalidades de pesca 
na RBG e que não sejam moradores locais, possam ser incluídos no cadastro.  

A partir dessa linha de corte, a identificação dos pescadores deve ser feita com base 
nas metodologias empregadas em pesquisas na área de etnoecologia, como o método 
“bola de neve”, no qual um informante culturalmente competente recomenda outro de 
competência similar, repetindo-se o processo a partir dos novos incluídos (SILVANO, 
2001 apud CACECHIA et al., 2008). A partir daí, sugere-se a aplicação de entrevistas 
semiestruturadas, que contribuam para responder às seguintes perguntas: 

1. Quem e quantos são os pescadores que utilizam a área da UC para a pesca e 
coleta de recursos do manguezal. 

2. O período e a frequência das pescarias. 
3. As espécies explotadas.  
4. A estimativa do número de indivíduos capturados. 
5. As áreas e os tipos de ambienteis utilizados na UC. 
6. As artes de pesca e os tipos de petrechos empregados.  
7. A destinação dos recursos extraídos – subsistência ou comercialização. 
8. O tipo de embarcação utilizada e, quando for o caso, a existência de registro na 

Capitania dos Portos, tanto para a embarcação quanto para o condutor. 
9. O número de pescadores inscritos no RGP (Registro Geral de Atividade 

Pesqueira, conforme Instrução Normativa nº 02, de 26 de janeiro de 2011, 
publicada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura). 

10. As formas de organização/associação destes pescadores. 

O levantamento dessas informações e a realização do cadastro dos pescadores devem 
fornecer subsídios para o estabelecimento de um termo de compromisso entre esses e 
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o INEA para a gestão transitória da pesca na RBG, permitindo, com isso, o 
ordenamento da atividade extrativista que ocorre no território da unidade.  

O termo de compromisso deve apresentar definições quanto aos sítios de pesca/coleta 
dentro da UC, os petrechos permitidos, o eventual estabelecimento de cotas, o respeito 
aos períodos de defeso e a observância às espécies sobre-explotadas ou ameaçadas 
de sobre-explotação, e a adoção de providências no caso de descumprimento dos 
termos estabelecidos. Ele deve contribuir também para a construção de um código de 
conduta para a pesca responsável na RBG, evitando o impacto sobre outras espécies 
associadas ou não às pescarias, como peixes em idade juvenil, espécies que não 
apresentam interesse econômico, dentre outras, reduzindo os descartes e desperdícios. 

Medidas que controlam e contribuem para reduzir o esforço de exploração dos recursos 
são essenciais para garantir o sucesso na gestão da pesca em unidades de 
conservação (mesmo nas de proteção integral), segundo apontam Almudi e Kalikoski 
(2009) e Mcgrath et al. (2002 apud KALIKOSLI et al., 2009). Além disso, o controle dos 
pontos de pesca, limitando o número de usuários que têm acesso aos recursos, 
constitui um incentivo ao uso sustentável, uma vez que os pescadores podem desfrutar 
dos benefícios da manutenção dos estoques (ALMUDI et al., 2008 apud KALIKOSLI et 
al., 2009). 

Para subsidiar essas definições e como parte do sistema de gestão da pesca deve-se 
elaborar um monitoramento participativo da pesca na RBG, que se constituiu em outro 
projeto específico e será descrito a seguir. Esse monitoramento, como seu nome diz, 
deve ser feito com a participação dos pescadores, inclusive considerando seus 
conhecimentos e saberes tradicionais. É importante ressaltar que o monitoramento 
participativo da pesca na RBG deve ser desenvolvido paralelamente ao cadastramento 
aqui proposto, uma vez que ele irá fornecer subsídios que são essenciais para definir os 
critérios contemplados no termo de compromisso a ser assinado entre o INEA e os 
pescadores artesanais. Vale destacar, também, que esses critérios devem ser 
acordados com o apoio da Fundação Instituto da Pesca do Estado do Rio de Janeiro 
(Fiperj) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e 
Pesca (Sedrap), além da participação dos pescadores e associações de pesca.  
 
Outro aspecto que deve ser considerado é a condução de um trabalho de educação 
ambiental e sensibilização das comunidades de pescadores, que oriente o cumprimento 
do termo de compromisso e, por conseguinte, assegure o sucesso de todo o processo. 
Do mesmo modo, é fundamental atrair parceiros das diversas esferas de governo, bem 
como do setor privado e do terceiro setor, para que possam ser oferecidas alternativas 
econômicas aos pescadores durante o período de defeso. 

Desse modo, a gestão da pesca deve contribuir não só para ordenar e contemporizar o 
uso temporário desses recursos no território da RBG, até que ela possa ser suprimida 
integralmente, como também deve favorecer a organização e mobilização dos 
pescadores que terão a permissão para o uso desse território. Acima de tudo, esse 
esforço deve contribuir positivamente para a proteção dos manguezais e para a 
manutenção dos estoques pesqueiros, da biodiversidade e de outros serviços 
ambientais essenciais que esta UC oferece.  
 



6 
 

A partir do cadastramento dos pescadores, espera-se que seja possível estabelecer 
cenários de curto, médio e longo prazo, em que a transição entre o termo de 
compromisso e a promoção de alternativas de renda possa existir. Para tanto, esse 
processo deve vir acompanhado de outras ações, como a mobilização de parcerias 
para o desenvolvimento de ações de educação, formação e qualificação a essas 
famílias, em especial para os jovens, para que estes possam ingressar em novas 
frentes de trabalho, diminuindo a dependência da atividade pesqueira por parte dessas 
populações que vivem no entorno da RBG. 
 
Uma oportunidade que se apresenta nesse contexto é o estabelecimento de um diálogo 
com o recém-criado Grupo de Trabalho (GT) da Pesca e da Maricultura da baía de 
Sepetiba (Portaria INEA nº 288, de 19 de dezembro de 2011). O GT é constituído por 
representantes do INEA, do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e da Fiperj e foi 
instituído a partir das dificuldades encontradas pela ThyssenKrupp CSA para cumprir as 
condicionantes do seu licenciamento, referentes ao apoio à atividade pesqueira na baía 
de Sepetiba. A atribuição desse grupo é dar suporte às colônias e associações de 
pescadores da região para a elaboração de projetos de pesca e maricultura, auxiliando 
na sua estruturação tanto do ponto técnico como da sua viabilidade financeira, para que 
estejam aptos a receber apoio financeiro da empresa. Para tanto, é importante orientar 
os pescadores artesanais que atuam na RBG para que esses possam se organizar e 
solicitar apoio ao GT, de modo que eles tenham subsídios técnicos e financeiros para o 
desenvolvimento da atividade pesqueira em outros sítios ao longo da baía de Sepetiba. 
 
 
5.1.5. Dados disponíveis para o projeto 
 
A gestão participativa da pesca no Brasil pode ser entendida como o envolvimento dos 
usuários, isto é, os pescadores, nos processos de planejamento, implementação e 
monitoramento/avaliação de planos de manejo de recursos pesqueiros (SEIXAS e 
KALIOSKI, 2009).  

Segundo levantamento realizado por Seixas e Kalikoski (2009), acordos para a gestão 
da pesca vêm ocorrendo em inúmeras regiões do Brasil, inclusive dentro de unidades 
de conservação de proteção integral e mais fortemente nas reservas extrativistas 
marinhas (como, por exemplo, na Resex Marinha de Corumbau, no sul da Bahia) e têm 
sido um instrumento decisivo para regular a atividade em áreas sensíveis, como é o 
caso de unidades de conservação, sem comprometer a manutenção das populações 
que tradicionalmente vivem e dependem dos recursos pesqueiros. Nesse sentido, 
Kalikoski et al. (2009) demonstram que a gestão dos recursos pesqueiros no Brasil tem 
apresentado resultados bastante satisfatórios sob o ponto de vista econômico, da 
preservação dos estoques e do fortalecimento das comunidades.  

Além da pesca, a gestão compartilhada de recursos entre órgãos gestores de unidades 
de conservação e comunidades caiçaras, quilombolas, pequenos agricultores e outros 
grupos tradicionais que se relacionam com o território das UCs, tem sido uma 
ferramenta importante para compatibilizar a digna sobrevivência dessas comunidades, 
com a conservação dos recursos naturais. Alguns exemplos emergem nesse contexto, 
como é o caso da Reserva Biológica do Lago do Piratuba, no extremo leste do Amapá 
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(ISA, 2012) 2, a primeira UC do Brasil a assinar um termo de compromisso com 
pescadores e pequenos agricultores, para o ordenamento do uso do território da UC por 
estas comunidades. Há também o caso da Reserva Biológica do Rio Trombetas 
(ICMBIO, 2012) 3, no Pará, que acaba de assinar um termo de compromisso com 
comunidades quilombolas para estabelecer regras para a coleta e comercialização da 
castanha-do-pará dentro dos limites da Rebio. Isso demonstra que a assinatura de 
termos de compromisso entre comunidades e gestores de unidades de conservação 
pode ter um papel decisivo para compatibilizar a necessidade de uso e o desafio da 
proteção dos territórios e recursos naturais existentes nas unidades de conservação. 

O perfil socioeconômico que se observa na população residente no entorno da RBG é 
de pessoas com baixa renda, com mais de 70% das famílias apresentando uma renda 
familiar mensal de até 3 salários mínimos4, baixa escolaridade e com considerável 
índice de analfabetismo. Muitos deles desempenham a atividade pesqueira há décadas, 
de modo que possuem poucas chances de migrar para outras atividades produtivas a 
curto prazo. Dessa forma, a manutenção temporária da pesca na UC, conduzida com 
critérios bem definidos, representa uma oportunidade para amenizar os impactos sobre 
a unidade, e, por outro lado, deve contribuir para não expor ainda mais a condição de 
vulnerabilidade social das famílias que vivem no entorno da reserva e dependem da 
pesca para seu sustento. 

Outras tentativas de cadastrar pescadores para ordenar a pesca na RBG já foram 
conduzidas no final da década de 1990, mas acabaram não avançando, dada a 
complexidade dessa ação, que demanda recursos humanos, financeiros e um contexto 
político de negociação favorável, condições presentes hoje no âmbito dessa unidade. 

Existem duas colônias de pesca que operam na região: a Z14 (Pedra de Guaratiba) e a 
Z15 (Sepetiba). No entanto, aparentemente os pescadores que atuam na UC 
apresentam uma baixa organização social, o que indica que, possivelmente, muitos 
deles sequer estejam associados a alguma dessas colônias. Segundo informações 
levantadas com os funcionários da RBG, muitos pescadores não possuem sequer 
documentos pessoais, o que indica que a maior parte deles também deve atuar sem 
registro geral no Ministério da Pesca e Aquicultura, e, portanto, não tem acesso aos 
programas sociais do governo federal, como microcrédito, assistência social e o seguro 
desemprego, que é pago nos meses do defeso. 
 
Silva (2006) realizou uma avaliação do perfil socioeconômico dos coletores de 
caranguejo que atuam nos manguezais da RBG, em Barra de Guaratiba. Nesse estudo, 
foram entrevistados 40 coletores, o que representava à época 50% do total existente, 
que trabalhavam primordialmente com a coleta de caranguejo uça (Ucides cordatus) e 
de guaiamum (Cardisoma guanhumi). Em sua avaliação Silva (2006) demonstra que 
essa atividade é realizada majoritariamente por homens, com idade variando entre 16 e 
80 anos, dos quais 78% completaram apenas o primeiro ciclo do ensino fundamental.  

                                                        
2 http://uc.socioambiental.org/território/depoimento-termos-de-compromisso-na-rebio. Acessado em janeiro de 2012. 
3 http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/noticias/20-geral/2485-icmbio-celebra-termo-de-compromisso-com-
comunidades-quilombolas-da-rebio-do-rio-trombetas. Acessado em janeiro de 2012. 
4 Segundo caracterização socioeconômica da população residente no entorno imediato da RBG realizada a partir dos 
dados levantados pelo CTEx em 2009, tendo em vista a regularização fundiária da área. A amostra analisada foi de 464 
entrevistados, residentes nas seguintes localidades: Avenida das Américas, Caminho do Abreu, Caminho dos Pinheiros, 
Caminho do Barbosa de Sá, Caminho Itapuca, Estrada Roberto Burle Marx, Araçatiba e demais localidades de Barra de 
Guaratiba. 
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Em geral os catadores visitam os manguezais durante dois a três dias para a captura do 
uçá (sendo que cada dia de esforço rende, em média, de cinco a sete dúzias de 
caranguejo) e um a dois dias para a captura do guaiamum (cada dia rende por volta de 
uma a três dúzias de guaiamum). Os demais dias são dedicados ao conserto e 
manutenção dos petrechos de coleta e à venda dos animais (SILVA, 2006). Em relação 
aos métodos, na captura do uçá são empregados o braceamento5, seguido do laço6 e, 
em menor proporção, o tapamento7. Já para a coleta do guaiamum, os métodos 
empregados são o braceamento, a ratoeira8 e o enrolhamento9, mas uma parcela dos 
entrevistados afirmou que só captura os bichos durante a andada (SILVA, 2006). De 
acordo com a pesquisa, 70% dos entrevistados possuem outras fontes de renda, com 
destaque para a atividade pesqueira e para a construção civil. Essa avaliação fornece 
dados relevantes para compreender o cenário da pesca/coleta na UC e representa o 
ponto de partida para o cadastramento ora proposto. 

A partir da melhor compreensão desse cenário, o INEA deverá definir, com o apoio da 
Fiperj, da Sedrap e dos pescadores e associações de pesca, as normas específicas 
para a atividade, regulando a pesca de acordo com as necessidades de proteção da 
RBG, da preservação dos estoques pesqueiros e da necessidade dos pescadores.  

É importante destacar que o ordenamento da atividade pesqueira dentro da RBG, em 
decorrência do cadastramento dos pescadores e da assinatura do termo de 
compromisso, é uma solução que deve ter caráter transitório, e a sua instituição deve 
ajudar a compreender o tamanho da dependência dessas comunidades em relação aos 
manguezais da reserva, e o impacto que ela exerce para a manutenção dos processos 
ecológicos na unidade, contribuindo para minimizar esses impactos a médio e longo 
prazo e ainda para reduzir parte dos conflitos de gestão da UC. 
 
5.1.6. Recomendações técnicas 
 
Utilizar métodos empregados em estudos de etnoecologia para o cadastramento, como 
a metodologia “bola de neve”, utilizando o conhecimento e os saberes dos pescadores 
para o levantamento das informações. 
 
5.1.7. Custo estimado de implementação 
 
R$ 60.000,00. 
 
5.1.8. Fonte de recursos 
 
As possíveis fontes de recursos para a execução desse projeto são:  
                                                        
5 Segundo Silva (2006), braceamento consiste na introdução do braço na toca para a captura do animal. 
 
6 Laço, também chamado de redinha, corresponde a um emaranhado de fios de ráfia colocados na toca e quando o 
animal sai para se alimentar, ele fica preso, não importando o tamanho ou o sexo do animal. Por essa razão, esse 
método é considerado predatório.  
 
7 No tapamento, a toca é coberta de lama e quando o animal sobe para desobstruí-la, ele é capturado.  
 
8 A ratoeira* consiste em uma armadilha específica para a coleta do guaiamum, confeccionada pelos próprios 
pescadores com latas, madeiras e tubos de pvc. 
 
9 O enrolhamento é semelhante ao tapamento, mas nesse caso a toca é obstruída mais internamente, com restos de 
folha.  
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• Câmara de Compensação Ambiental 
• Fundo Costa Atlântica da Fundação SOS Mata Atlântica 
• Programa Marinho da Conservação Internacional 

 
5.1.9. Instituições e pessoas envolvidas 
 

• DIBAP/GEPRO/RBG 
• Organizações do terceiro setor 
• Universidades 
• Colônia 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 o acompanhamento e apoio ao 
desenvolvimento do projeto. 
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5.2. PROJETO ESPECÍFICO PARA AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES  
PESQUEIROS E MONITORAMENTO PARTICIPATIVO DA PESCA N A RBG 
 
5.2.1. Identificação do projeto 
 
Título : “Avaliação dos estoques pesqueiros por meio do Monitoramento Participativo da 
Pesca na Reserva Biológica Estadual de Guaratiba” 
 
Localização : Reserva Biológica Estadual de Guaratiba 
 
5.2.2. 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. 

5.2.3. Justificativas do projeto 
 
A conservação de um determinado recurso biológico aquático requer o conhecimento 
de variáveis fisiológicas, comportamentais e ecológicas, que são importantes na 
determinação de como uma dada população sobrevive e se reproduz em diferentes 
ambientes (DANZMANN et al., 1991 apud HILSDORF et al., 2006). Desse modo, a 
longo prazo é fundamental aumentar o conhecimento que se tem sobre as populações 
de espécies de peixes, moluscos e crustáceos que ocorrem na área da RBG, 
especialmente considerando que, mesmo tratando-se de uma área protegida, os rios e 
canais da RBG vêm sofrendo pressão pela captura de muitas espécies, por conta da 
pesca profissional e esportiva que há décadas tem ocorrido na unidade. 
 
De acordo com Carvalho e Hauser (1994, apud HILSDORF et al., 2006) a conceituação 
de estoques abrange uma ampla gama de definições, dependendo de quem os define e 
para que propósito. Por exemplo, para aqueles que manejam estoques pesqueiros para 
fins comerciais, o estoque pode ser considerado como um grupo de peixes explotados, 
em uma área específica, ou por um método de captura específico (HILSDORF et al., 
2006). Há ainda outros aspectos que podem ser considerados na definição de 
estoques, como os aspectos políticos e socioculturais. Hilsdorf et al. (2006) definem 
estoque pesqueiro como um grupo de peixes da mesma espécie, os quais habitam uma 
mesma área e que estão dentro da faixa etária (ou de tamanho) permitida para serem 
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pescados. Desse modo, a exploração indiscriminada de um estoque pesqueiro pode 
comprometer várias populações de uma mesma espécie, o que deve ser considerado 
em termos de impacto e da definição das medidas de manejo. 
 
Diante da explotação de recursos pesqueiros na RBG e da perspectiva de ordenamento 
dessa atividade por meio da implantação de um sistema de gestão da pesca na 
unidade, faz-se necessária a implantação de um programa de avaliação e 
monitoramento dos estoques pesqueiros no território da unidade. Avaliação do estoque 
pesqueiro é o nome dado a vários rituais para estimar o tamanho atual, a taxa de 
explotação e a produtividade potencial de um estoque (HILBORN, 1992 apud MATEUS 
e PENHA, 2007). O objetivo dessa avaliação é entender a situação dos recursos e 
manejar a pesca para níveis de capturas que não comprometam as populações das 
diversas espécies envolvidas nessa atividade.  
 
Assim, para balizar o ordenamento e a gestão da pesca na RBG, é fundamental realizar 
o monitoramento da atividade pesqueira que acontece nos limites da reserva, com a 
avaliação da situação dos estoques, definindo ações de manejo necessárias para 
reduzir o impacto dessa atividade sobre a unidade.  
 
5.2.4. Descrição do projeto enfocando as atividades  a serem desenvolvidas 
 
A definição metodológica do diagnóstico e monitoramento da pesca é a primeira etapa 
para a condução desse trabalho e deve ser feita pela equipe técnica que irá liderar o 
monitoramento, determinando unidades amostrais e o tamanho da amostra, utilizando 
como base os dados do cadastro dos pescadores, que deve contribuir para aclarar o 
contexto da atividade pesqueira desenvolvida no território da unidade. Deve contar 
ainda com as contribuições da equipe do INEA, da comunidade de pescadores 
envolvida no processo e de parceiros, como a Fiperj. 
 
A avaliação dos estoques deve ser feita por meio do monitoramento participativo da 
pesca, sendo que as informações levantadas ao longo do primeiro ano do 
monitoramento, que se constitui num diagnóstico da atividade propriamente, irão ajudar 
a desenhar um plano de uso da área, cujas bases irão compor o termo de referência a 
ser assinado entre INEA e pescadores. Essa abordagem pressupõe a capacitação de 
agentes multiplicadores locais, que devem ser eleitos entre os membros da 
comunidade, como jovens pescadores ou filhos de pescadores que tenham vivência 
sobre o tema e que, uma vez capacitados, ficarão incumbidos em auxiliar a equipe 
técnica no levantamento e registro das informações sobre captura e esforço da pesca. 
 
Os resultados do monitoramento também devem ser compartilhados por meio de 
reuniões e assembleias com os pescadores e serão fundamentais para orientar a 
revisão dos critérios para a pesca na unidade. Essa é uma etapa decisiva do processo e 
deve contribuir para a organização e coesão social dos atores envolvidos, fatores 
cruciais para a gestão dos recursos pesqueiros, especialmente em se tratando de uma 
unidade de conservação. 
 
É importante considerar, ainda, que as informações colhidas ao longo do primeiro ano 
do projeto, que compõe a etapa do diagnóstico, serão apenas o ponto de partida para a 
compreensão do cenário e que o trabalho nos anos subsequentes deve monitorar o 
efeito das medidas de manejo propostas. Portanto, para garantir a efetividade dessas 
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medidas é necessário que o monitoramento participativo seja conduzido a médio/longo 
prazo na RBG. 
 
Há que se observar também que a pesca não é a única fonte de pressão sobre as 
espécies e sobre a unidade. A poluição e contaminação dos ambientes aquáticos da 
RBG, tanto pela falta de infraestrutura sanitária no entorno, quanto pelas atividades 
industriais que ocorrem na baía de Sepetiba podem representar um fator adicional de 
pressão sobre as espécies. Desse modo, é fundamental que o monitoramento de 
parâmetros físico-químicos nos rios e canais da RBG seja realizado, como parte da 
implantação do plano de manejo da RBG, e as informações produzidas devem ser 
somadas aos dados do monitoramento da pesca, para uma ampla compreensão do 
cenário na UC.  
 
5.2.5. Dados disponíveis para o projeto 
 
A RBG localiza-se no extremo leste da baía de Sepetiba, constituindo a principal área 
da baía em termos de produtividade biológica (SEMA 1998 apud NEVES et al., 2006). A 
manutenção dos manguezais por meio da criação desta UC certamente têm contribuído 
para assegurar a diversidade e a produtividade da baía de Sepetiba, uma vez que 
esses ambientes têm um papel fundamental no ciclo de vida de espécies que vivem em 
sistemas costeiros semifechados, por servirem de áreas de desova, berçário, proteção 
contra predadores e áreas de alimentação (NEVES et al., 2006).  
 
Cento e vinte e uma espécies de peixes foram registradas para o território da RBG 
(ARAÚJO et al., 1998; CHAVES et al., 2010) e é seguro afirmar que essas espécies 
passam pelo menos algum momento do seu ciclo de vida (seja para alimentação, 
descanso, reprodução ou desova) nos manguezais da reserva. Além da pesca que 
ocorre na baía de Sepetiba, estima-se que cerca de 300 famílias de pescadores 
artesanais dependam da pesca que é praticada nos rios e canais da RBG para sua 
subsistência, ou como principal atividade econômica, segundo informações levantadas 
durante as oficinas de diagnóstico realizadas para este plano de manejo. Grande parte 
dessas famílias também coleta caranguejo, ostras e mariscos nos manguezais, 
reafirmando a importância que a atividade pesqueira praticada no território da UC 
desempenha para o sustento das famílias, bem como para a economia local. 
 
Dentre as espécies que ocorrem na UC e que vem sendo alvo de captura, algumas 
delas merecem atenção, como é o caso do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) e do 
guaiamum (Cardisoma guanhumi), que estão entre as mais coletadas e que constam na 
lista nacional de espécies sobre-explotadas ou ameaçadas de sobre-explotação (MMA, 
2004). Além destas, cinco espécies de peixes que ocorrem na UC também fazem parte 
dessa lista, são elas: a sardinha (Sardinella brasiliensis), a pescada-olhuda (Cynoscion 
guatucupa), a pescadinha-real (Macrodon ancylodon), a corvina (Micropogonias furnieri) 
e a tainha (Mugil liza). 
 
Apesar disso, não raro se observa que o período de defeso de algumas espécies, como 
o caranguejo-uçá e o guaiamum, não tem sido respeitado. Mesmo durante os meses 
em que a coleta não é permitida, é possível observar cordas de caranguejo expostas 
para a venda ao longo da Estrada Burle Marx, no entorno imediato da RBG. Esse fato 
também foi observado por Silva (2006). Segundo a autora, os catadores de caranguejo 
afirmaram que, mesmo tendo conhecimento a respeito do período de defeso das 
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espécies, eles não costumam respeitá-los tanto pela falta de fiscalização, quanto pela 
necessidade econômica.  
 
Em relação aos peixes, estudos como os conduzidos por Albieri e Araújo (2010) sobre a 
biologia reprodutiva da tainha (M. liza), uma espécie de peixe importante para as 
pescarias na RBG, devem ser estimulados na unidade. Esses autores recomendam que 
a pesca da tainha seja proibida de maio a agosto na baía de Sepetiba, por conta do 
período reprodutivo da espécie, e que o tamanho mínimo para a captura seja de 
350 mm (ALBIERI e ARAÚJO, 2010). Segundo os autores, essas medidas ajudariam a 
manter os estoques e a incrementar a exploração futura dessa espécie em toda a baía.  
 
Assim, estudos sobre a biologia reprodutiva, dinâmica populacional e outros estudos 
que subsidiem o manejo das espécies explotadas são necessários e devem ser 
incentivados na UC a longo prazo, com a implantação deste plano de manejo. À medida 
que esses estudos forem realizados, eles devem ser incorporados ao banco de dados 
de pesquisa (recomendado no plano setorial de conhecimento) e os dados gerados 
devem ser disponibilizados para análises futuras. 
 
Essas informações associadas aos dados que serão gerados com o monitoramento 
pesqueiro devem embasar as medidas de manejo, definindo os níveis seguros de 
captura das espécies de importância comercial na UC (e em toda a baía de Sepetiba), 
até que a pesca na unidade possa ser suprimida. 
 
5.2.6. Custo estimado de implementação 
 
R$ 220.000,00 para os dois primeiros anos. 
 
5.2.7. 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 

 
5.2.8. 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. 
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5.3 PROJETO ESPECÍFICO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA RBG 
 
5.3.1. Identificação do projeto 
 
Título : Elaboração e implementação de um Programa de Educação e Interpretação Ambiental na 
RBG. 
Localização : Reserva Biológica Estadual de Guaratiba 
 
5.3.2. 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 à 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 visitantes e de educação ambiental, 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 visitantes e de educação ambiental da 
RBG, em Araçatiba, como suporte às ações educativas, com a utilização de 
maquetes, fotos, recursos audiovisuais e outros. 

 
5.3.3. Justificativas do projeto 
 
A RBG protege uma área de 3.360,18 hectares e foi criada com o objetivo de assegurar 
a preservação do manguezal e dos sítios arqueológicos existentes em seu território. 
Está localizada na zona oeste do município do Rio de Janeiro, a uma distância de 
aproximadamente 50 km do centro da cidade. 
 
A sua localização privilegiada, o acesso relativamente fácil e o fato de proteger um 
ecossistema tão peculiar quanto o manguezal, fazem dessa unidade o cenário ideal 
para o desenvolvimento de ações de educação ambiental. 
 
De fato, a educação ambiental (EA) 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 a 
conservação da biodiversidade e garantia dos benefícios dela advindos. Os programas 
de educação e interpretação ambiental funcionam como elos entre as áreas protegidas 
e a sociedade, produzindo resultados importantes e necessários tanto para a 
conservação, 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. Além disso, podem gerar recursos financeiros 
para a UC e para a região onde ela está inserida, contribuindo para o desenvolvimento 
local (VASCONCELLOS, 2006).  
 
As atividades de uso público na RBG resumem-se àquelas previstas no artigo 10 do 
SNUC para a sua categoria de manejo, ou seja, visitação com fins educacionais. A 
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visitação é um instrumento essencial para aproximar sociedade e natureza, e despertar 
consciência da importância da conservação dos ambientes e processos naturais (MMA, 
2006). A UC tem recebido principalmente alunos do ensino fundamental de escolas 
particulares e, em menor escala, da rede pública, do município do Rio de Janeiro. Em 
2011 mais de 1000 pessoas visitaram a unidade. 
 
Apesar das visitas escolares serem cada vez mais frequentes a unidade ainda não 
dispõe de um programa de educação ambiental e de um roteiro de visitação destinado 
ao público escolar/acadêmico. Em geral, as visitas são realizadas para estudos do 
meio/complementação de conteúdos trabalhados em sala de aula. Mesmo com o 
acompanhamento dos funcionários da RBG, que se encarregam de apresentar a 
unidade e de falar sobre a sua importância para a proteção dos manguezais, quem 
conduz e orienta as atividades com os alunos na unidade são os professores. Assim, a 
RBG exerce um papel passivo no processo de sensibilização ambiental, atendendo à 
demanda que parte das escolas, sendo palco para atividades que, na maioria dos 
casos, não são concebidas, lideradas e monitoradas pela equipe da reserva. 
 
Outro fato que merece destaque é que a existência de sítios arqueológicos no território 
da RBG, representada pelos 18 sambaquis10, não tem sido explorada nas visitas 
escolares. A interpretação desses sítios pode auxiliar na reconstrução da história 
ambiental da planície costeira onde está inserida a RBG, na releitura do ambiente 
natural e construído e das manifestações culturais dos povos sambaquieiros, 
oferecendo grandes insumos para as atividades lúdicas e educativas. Esse é o princípio 
básico da educação patrimonial, que visa promover a experiência direta dos bens e 
fenômenos culturais, num processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização 
de sua herança cultural e do seu patrimônio (HORTA, s/d), princípios que dialogam com 
aqueles praticados pela educação ambiental. 
 
Vale destacar ainda que a RBG tem tido uma pequena interação com as comunidades 
que vivem próximas à unidade. Os bairros do entorno da reserva (RA de Guaratiba) são 
considerados bairros de classe média/baixa, com mais de 60% dos moradores vivendo 
com uma renda de até 5 salários mínimos. A região apresenta ainda um dos menores 
índices de Desenvolvimento Social11 do município. Quanto à população residente em 
área limítrofe à reserva, o que se observa é que essa população vive em situação 
bastante vulnerável, com índices muito baixos de escolaridade e renda. Grande parte 
das casas carece de sistema de coleta e tratamento de esgoto e sofre com a 
insuficiente coleta de lixo, representando uma fonte adicional de pressão ao manguezal. 
Desse modo, pode-se dizer que essas comunidades vivem em condições de 
vulnerabilidade social, econômica e ambiental, de forma que é fundamental integrá-las 
nas ações de educação ambiental da RBG.  

                                                        
10A palavra sambaqui significa literalmente “montes de conchas” em tupi-guarani, e refere-se aos vestígios de grupos 
humanos pré-históricos de tradição tupi-guarani, distribuídos ao longo de toda a costa brasileira, ocupando 
principalmente regiões lagunares e áreas recortadas de baías e ilhas (DE BLASIS et al., 2007). Apesar de marcarem 
constante presença na literatura arqueológica brasileira desde o século XIX, o significado dos sambaquis enquanto 
estrutura arqueológica e a elaboração de modelos de ocupação para as áreas costeiras do litoral do Brasil são aspectos 
que permanecem pouco explorados (DE BLASIS et al., 2007). 
 
11 O IDS, inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, foi elaborado por Cavallieri e Lopes (2008), e tem por 
finalidade medir o grau de desenvolvimento social de uma determinada área geográfica em comparação com outras de 
mesma natureza. Esse índice utiliza indicadores de desenvolvimento em várias áreas, como acesso ao saneamento 
básico, qualidade habitacional, grau de escolaridade e disponibilidade de renda. 
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Dentre os moradores que vivem em áreas limítrofes à unidade, cabe destaque para as 
famílias de pescadores artesanais que vivem da pesca e coleta de recursos dos 
manguezais da unidade e entorno. Para equacionar o conflito que reside na prática da 
atividade pesqueira no território da RBG, está sendo proposto um projeto específico 
para o cadastramento desses pescadores artesanais que atuam no território da RBG e 
o monitoramento participativo da pesca, com o objetivo de estabelecer o controle, o 
ordenamento e a gestão da pesca/coleta de recursos pesqueiros, até que elas possam 
ser eliminadas do território da unidade. Esse processo será regulado pela assinatura de 
um termo de compromisso entre o INEA e os pescadores cadastrados, com o apoio das 
colônias e associações de pesca que atuam na região e de outros parceiros. Esse 
processo deve vir acompanhado de um trabalho de orientação e sensibilização dos 
pescadores, que favoreça o cumprimento dos acordos estabelecidos no termo de 
compromisso, contribuindo para reduzir os impactos dessa atividade sobre o 
ecossistema. 

Atualmente a RBG não dispõe de uma infraestrutura adequada para as atividades de 
educação e interpretação ambiental. As visitas escolares são dirigidas à região de 
Araçatiba, e, em menor escala, em função do horário de atendimento, às dependências 
do CTEx. Entretanto, o projeto de reforma e construção de infraestrutura da sede da 
RBG está em fase de licitação (Termo de Referência 01/2011) e sua implementação 
deve ter início no segundo semestre de 2012. Esse projeto prevê a reforma e ampliação 
da sede da UC, fornecendo infraestrutura de apoio à fiscalização, administração, 
pesquisa científica e educação ambiental, totalizando a implantação de uma área 
construída estimada em 550 m2. 

Esse projeto prevê ainda a construção de um centro de visitantes e de educação 
ambiental na região de Araçatiba, com recepção, sala de exposição, sala para 
administração, copa/cozinha e sanitários, uma garagem para duas embarcações e um 
deque. Com isso a RBG estará guarnecida de uma infraestrutura adequada, 
consolidando a região de Araçatiba como o principal ponto de visitação e educação 
ambiental da unidade.  

Assim, considerando o enorme potencial da unidade e as oportunidades existentes para 
aprofundar as suas ações socioeducativas, com as melhorias que serão inauguradas na 
sua infraestrutura, é preciso implantar um plano de uso desse território, definindo pontos 
de visitação em áreas estratégicas na unidade; incluindo os sambaquis, estruturando as 
trilhas de acesso, definindo atividades que possam ser desenvolvidas, os programas de 
capacitação necessários, tudo isso amparado por um amplo programa de educação e 
interpretação ambiental para a RBG, destinado aos diversos públicos (escolar, 
acadêmico, pesquisadores, comunidades do entorno, pescadores e outros) com os 
quais a RBG se relaciona. 

 
5.3.4. Descrição do projeto enfocando as atividades  a serem desenvolvidas 
 
Para cumprir seus objetivos de conservação, as unidades de conservação, além de 
implementadas, precisam estar integradas à sua região, seja pela necessidade 
biológica de evitar o isolamento genético de suas populações e comunidades, seja pela 
necessidade humana de sua inserção no desenvolvimento econômico, cultural e social, 
para aceitação e reconhecimento de sua importância (IUCN, 1993 apud HAUFF, 2004). 
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Os programas de educação ambiental em unidades de conservação devem funcionar 
como um elo entre a UC e a comunidade e devem contribuir com quatro aspectos 
principais: 1) criar ou fortalecer apoio do público; 2) criar ou melhorar canais de 
comunicação entre a UC e a população; 3) desenvolver a consciência conservacionista 
e promover o reconhecimento local quanto à importância da UC; e 4) servir como 
instrumento de envolvimento e participação pública (ROCHA, 1997). 
 
Diante do cenário ora apresentado para a unidade, que por um lado demonstra as 
pressões às quais ela está sujeita e, por outro, evidencia as oportunidades de ampliar a 
inserção da unidade no contexto regional, esse projeto prevê a contratação de uma 
equipe para desenvolver um programa de educação e interpretação ambiental na RBG, 
visando à operacionalização do centro de visitantes e de educação ambiental e 
infraestrutura de apoio, a serem instalados na localidade de Araçatiba. 
 
A formulação desse programa deve estabelecer objetivos, justificativas, a abordagem 
metodológica, definir metas e atividades, os resultados esperados, e estabelecer 
indicadores e instrumentos para avaliar a implementação de cada componente desse 
programa, medindo o efeito das intervenções socioeducativas na ampliação do 
conhecimento e sensibilização do público envolvido, contribuindo para retroalimentar o 
programa. 
 
Desse modo, os produtos esperados para o programa de educação e interpretação 
ambiental são: 
 
1. O aprofundamento da compreensão acerca da percepção  ambiental que os 
diversos públicos a quem esse programa se destina t êm sobre a unidade, para a 
definição dos componentes e da abordagem a ser adot ada com cada um deles.  
 
A percepção ambiental é uma ferramenta importante nos estudos em unidades de 
conservação, pois permite avaliar o conhecimento, a representação, a valoração e o 
posicionamento quanto a conflitos, contribuindo para a gestão ambiental (SHIRAISHI, 
2010). Os estudos na área de percepção ambiental permitem reconhecer como os 
seres humanos se relacionam e interferem no meio onde vivem, assim como a 
influência do ambiente sobre eles (FONTANA, 2004 apud SHIRAISHI, 2010) e podem 
apontar soluções para os diversos problemas ambientais que a unidade vivencia. 

 

Assim, a avaliação da percepção ambiental deve ser feita através de visitas às 
comunidades, entrevistas, conversas com as associações de moradores, colônias de 
pescadores, representantes do polo gastronômico, das escolas e etc. A partir da 
interlocução com esses e outros segmentos, vai ser possível conhecer melhor o público 
e planejar atividades educativas, que proporcionem aos diversos públicos o 
conhecimento sobre o que é a RBG, os impactos aos quais ela está sujeita, sua 
importância ecológica e os serviços ambientais prestados pelo manguezal. 

 
2. A elaboração de um plano de uso do território da  RBG, na região de Araçatiba 
em função da implantação do centro de visitantes e de educação ambiental, para 
as ações de educação e interpretação ambiental. 
 
O plano de uso desse território deve considerar toda a gama de atividades de gestão, 
pesquisa, proteção e fiscalização que possam respaldar e contribuir para as ações 
educativas. Nesse sentido, é importante definir: a) o local para a implantação das trilhas 
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interpretativas, em especial na região de Araçatiba, onde será construído o centro, bem 
como a sinalização das mesmas; b) um percurso a ser percorrido de barco em alguns 
rios e canais da unidade, que ilustre a diversidade de ambientes associados aos 
manguezais e permita explorar a relação entre os fatores bióticos e abióticos na 
composição da paisagem; c) pontos específicos para a observação da diversidade 
estrutural observada nas florestas de mangue e dos demais ambientes que compõem a 
unidade; d) pontos específicos para a observação de fauna, como aves, caranguejos, 
peixes, etc.; e) sítios para a observação do trabalho de recuperação de áreas 
degradadas conduzido na unidade; f) sítios para a observação e acompanhamento das 
pesquisas realizadas na unidade; e g) pontos de visitação aos sambaquis. 
 
Além da definição desses sítios, o plano de uso deve sugerir roteiros integrados, 
envolvendo programas de visitação a um ou mais pontos da unidade, dependendo do 
tempo disponível e do público visitante, assim como a visitação aos sítios do patrimônio 
histórico que estão presentes no entorno da RBG, como o Sítio Burle Marx. Devem-se 
considerar ainda roteiros integrados com outras unidades de conservação da região que 
compõem o Mosaico Carioca, como por exemplo, o Parque Estadual da Pedra Branca e 
os parques naturais municipais da Prainha e Grumari. 
 
A partir da definição dos sítios para a visitação na unidade, deve-se definir e implantar 
procedimentos de manejo e de monitoramento dos impactos da visitação, como 
sugerido por MMA (2006), de modo a minimizar os efeitos negativos sobre o ambiente 
natural e a maximizar os efeitos positivos da visitação em uma UC, como aproximar 
sociedade e natureza, e ampliar a compreensão quanto à importância de se conservar 
ambientes e processos naturais. 
 
3. A capacitação da equipe da unidade que irá super visionar a implementação das 
ações. 
 
O programa deve prever a capacitação de toda a equipe da unidade que estará 
envolvida diretamente nas ações de educação ambiental, para que eles estejam 
preparados para recepcionar os visitantes, conduzir as atividades educativas, 
apresentar informações sobre a dinâmica e o funcionamento dos manguezais e toda a 
sua biodiversidade, além de monitorar e avaliar a implantação do programa. 
 
Também participar da capacitação os outros funcionários que estarão indiretamente 
envolvidos com esse processo, por constituir-se numa oportunidade de qualificação da 
equipe da RBG.  
 
4. A formação de monitores ambientais para auxiliar  na condução das visitas e 
demais atividades de educação ambiental. 
 
O envolvimento e a formação de jovens das comunidades vizinhas para atuarem como 
monitores ambientais nas atividades de educação ambiental representa uma grande 
oportunidade de integração e contribui para ampliar o conhecimento que as 
comunidades têm a respeito da unidade.  
 
O processo de seleção e formação dos monitores deve ser destinado aos jovens 
residentes nas regiões limítrofes à unidade, com idade superior a 18 anos, e deve 
prever um curso de capacitação para que os monitores estejam aptos a interpretar os 
ambientes presentes na RBG, incluindo seus sítios arqueológicos, sensibilizar os 
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visitantes para a importância da conservação do manguezal, acompanhar os grupos 
nos roteiros pela unidade e contribuir com o monitoramento e avaliação do impacto da 
visitação. É importante considerar ainda o conhecimento prévio que eles têm do 
território, como a história da região, as mudanças ocorridas na paisagem ao longo dos 
anos, etc. 
 
Assim, espera-se que essa formação ofereça novas possibilidades de engajamento e 
de atuação dessa comunidade frente à unidade de conservação, ampliando o acesso 
dos jovens à informação e a novos mercados, contribuindo, dessa maneira, com o 
desenvolvimento local. 
 
5. A produção de folders, cartilhas e outros recursos que contribuam para 
implantação das ações educativas.  
 
A RBG, todavia, não dispõe de folders e cartilhas caracterizando e apresentando a 
unidade. Ambos são recursos importantes para as ações de divulgação, bem como para 
dar suporte às atividades de visitação e integração da UC com a sua zona de 
amortecimento.  
 
Dentre os temas que devem ser abordados na produção desses materiais, estão o 
ecossistema manguezal, a sua biodiversidade e os serviços ambientais que ele oferece, 
os projetos de pesquisa desenvolvidos na unidade, os sítios arqueológicos, as medidas 
de prevenção e combate a incêndios, orientações sobre a conduta dos pescadores 
amparados pelo termo de compromisso, dentre outros. A seleção dos conteúdos vai 
depender da definição dos públicos aos quais esse material deve ser destinado e a 
equipe deve avaliar a necessidade de se produzir materiais com linguagem e conteúdos 
adequados aos diferentes públicos. 
 
A equipe envolvida com esse projeto deve produzir os conteúdos para a produção dos 
folders e cartilhas, bem como a definição do layout e arte gráfica, que devem ser 
aprovados pela assessoria de comunicação do INEA/RBG. 
 
6. A concepção e implantação de uma exposição perma nente e interativa sobre 
manguezal e os sambaquis no Centro de Visitantes e de Educação Ambiental da 
RBG. 
 
A concepção e instalação de uma exposição permanente sobre os manguezais da RBG 
é um componente fundamental desse programa. Essa exposição deve ser interativa e 
apresentar aos visitantes uma interpretação dos manguezais da RBG, destacando a 
importância desse ecossistema e os serviços ambientais que ele fornece, a diversidade 
de ambientes associados ao manguezal (florestas de mangue – planícies hipersalinas – 
brejos – estuários) as espécies que o compõem, a sua dinâmica e funcionamento, a 
presença e a história dos sambaquis, bem como as principais pressões e ameaças a 
esse ecossistema.  
 
A exposição deve prever também a interpretação de áreas sensíveis, que não devem 
ser visitadas, mas que podem ser conhecidas por meio de imagens, fotos, maquetes, 
recursos audiovisuais, e outros recursos expográficos. 
 



20 
 

A exposição será instalada no Centro de Visitantes e Educação Ambiental de Araçatiba 
e deve contribuir significativamente para as ações de visitação e sensibilização 
ambiental conduzidas na unidade. 
 
 
Com a implantação do programa de educação e interpretação ambiental a RBG deve 
assumir o protagonismo nas ações de educação ambiental e visitação escolar 
conduzidas em seu território, direcionando as atividades para escolas e públicos de seu 
interesse. A UC também deve ampliar sua interface com as comunidades do entorno, 
pescadores, jovens da comunidade, aumentando o reconhecimento local quanto à 
importância dessa unidade de conservação. 

 
5.3.5. Dados disponíveis para o projeto 

O ano de 2011 foi especialmente importante para a RBG em termos de visitação 
escolar. Por intermédio de uma empresa de turismo pedagógico, que conduz alunos e 
professores para estudos do meio e atividades de campo, a unidade recebeu a visita de 
mais de 1.000 alunos, fazendo desse, um ano bastante atípico frente aos demais, 
quando as visitas escolares eram pouco numerosas, como se vê na Figura 5 - 2 . 

 

 

Figura 5 - 2. Número de visitantes escolares recebidos na RBG desde 2007  
Fonte: Relatório de atividades de 2007 a 2010 e relatórios mensais de 2011 da RBG. 
 

A maior parte dos visitantes é de alunos de ensino fundamental de escolas particulares 
localizadas na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, em bairros próximos à unidade. 
A única escola pública a visitar a unidade nesse período foi a Escola Municipal 
Professor Castilho, do bairro de Guaratiba (Tabela 5 - 1 ). Há ainda um número pequeno 
de acadêmicos da Universidade Federal Fluminense que eventualmente visitam a RBG. 
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Tabela 5 - 1. 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 

Fonte: Relatórios mensais da RBG. 
 
Apesar do crescente interesse por parte do público escolar e do incremento da visitação 
em 2011, a unidade não dispõe de um mecanismo de preparação e avaliação das 
atividades, o que impede a mensuração do efeito das visitas na ampliação do 
conhecimento e sensibilização dos participantes, e da necessidade de ajustes para se 
alcançar os impactos esperados por estas ações. Como afirmam Bennet (1979), 
Jacobson (1991) e Passineau (1975 apud INDRUSIAK e PADUA, 1997), para otimizar o 
tempo e os recursos gastos na implementação de programas de educação ambiental e 
assegurar sua efetividade, é imprescindível a avaliação de todas as fases do projeto. 
Isso reforça a importância de se conceber e implementar um programa de educação e 
interpretação ambiental que seja alimentado e orientado pela constante avaliação do 
processo. 

Quanto aos sítios arqueológicos presentes no território da UC, eles também devem ser 
explorados no contexto desse programa. Existem registros da ocorrência de 34 
sambaquis na planície costeira de Guaratiba, 18 dos quais no território da RBG. Destes, 
um foi classificado como destruído, sete foram classificados como de ruim a péssimo 
quanto ao seu estado de conservação e 10 foram considerados como de regular a 
ótimo (CARVALHO e MENESES, 1995). Destaca-se, nesse contexto, o sambaqui Zé 
Espinho, associado à bacia do rio Piracão, que foi alvo de escavações sistemáticas por 
pesquisadores nas décadas de 1970 e 1980 e cujo acervo de artefatos arqueológicos 
encontra-se no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Este é o sambaqui do qual mais se 
tem conhecimento dentre aqueles localizados na RBG e as pesquisas no sambaqui Zé 
Espinho 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 caçadoras, pescadoras e coletoras pré-históricas litorâneas, 
correlacionando-as com a evolução do ambiente (KNEIP, 1985). Embora não esteja 
intacto, o sambaqui Zé Espinho deve ser o ponto de partida para as ações de 
interpretação e visitação ao patrimônio arqueológico da unidade. 

A interpretação e utilização dos bens culturais — como os sítios arqueológicos — como 
ponto de partida para o aprendizado têm sido chamada de educação patrimonial. O 
conhecimento crítico e a apropriação consciente por parte das comunidades do seu 
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patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação desses bens e no 
fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania (HORTA, s/d). Desse modo, o 
escopo da educação patrimonial dialoga diretamente com o da educação ambiental, o 
que reforça a ideia de que elas devem caminhar pari passu na RBG. 

Atento às oportunidades que se descortinam a partir dos grandes eventos esportivos 
que serão realizados na cidade do Rio de Janeiro nos próximos anos, o INEA está 
trabalhando no fortalecimento e implementação da gestão para o uso público, para 
incrementar a visitação nas unidades de conservação estaduais do Rio de Janeiro. 
Esse projeto, em fase de licitação, visa consolidar um programa de uso público em 
unidades de conservação estaduais de proteção integral, incluindo a melhoria na 
qualidade da gestão da visitação educativa nas unidades de conservação mais 
restritivas, como a RBG. O projeto deve prover as unidades com recursos materiais e 
operacionais para incrementar a visitação e prevê ainda a definição de um marco 
regulatório para concessões, permissões e autorizações de serviços de apoio à 
visitação e de todo o arcabouço legal, de planejamento e capacitação, para consolidar 
essas unidades como um roteiro de visitação nos próximos anos, contribuindo também 
para o desenvolvimento local no entorno das unidades.  

A RBG será contemplada com um coordenador de uso público e um monitor ambiental, 
que irão trabalhar para ajudar a implantar um programa de visitação na unidade, 
procurando ampliar o número de visitantes e diversificar os públicos atendidos, mas 
mantendo o foco em promover visitas educativas que proporcionem a sensibilização 
dos visitantes sobre os objetivos da RBG. 

Nesse sentido, a equipe que irá elaborar o programa de educação e interpretação 
ambiental da RBG deve trabalhar de maneira afinada com o profissional de uso público, 
além do chefe da unidade e os técnicos da DIBAP/GEPRO. 

Assim, espera-se que a implantação de um programa de educação e interpretação 
ambiental na RBG possa contribuir para aumentar o conhecimento sobre o patrimônio 
ambiental e arqueológico da unidade, fortalecendo a importância dessa UC para a 
comunidade do entorno e para a população da cidade do Rio de Janeiro, ampliando a 
participação social na conservação do manguezal. 

5.3.6. Custo estimado de implementação 
 
R$ 250.000,00  

5.3.7. Fonte de recursos 
 

Câmara de Compensação Ambiental 

5.3.8. Instituições e pessoas envolvidas 
 

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

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

• Museu Nacional do Rio de Janeiro 
• Universidades 
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• 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. 
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MÓDULO 6  
 
 
6.1 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
 

O monitoramento e avaliação constituem um importante instrumento para assegurar a 
interação entre o planejamento e a execução, possibilitando a correção de desvios e a 
retroalimentação permanente de todo o processo de planejamento, de acordo com a 
experiência vivenciada com a execução do plano. 
 
O monitoramento se diferencia qualitativamente de um simples acompanhamento, 
pois além de documentar sistematicamente o processo de implantação do plano de 
manejo, identifica desvios na execução das atividades propostas, fornecendo 
ferramentas para avaliação. 
 
A avaliação permite a comparação do planejado com o executado e possibilita as 
ações corretivas para ajuste ou replanejamento das atividades. Caso seja detectada a 
necessidade de novas atividades envolvendo a implementação de infraestrutura e 
facilidades na UC, será necessário o desenvolvimento de projetos específicos 
justificando sua implementação, e só serão considerados se estas visarem à proteção 
da UC. 
 
6.1.1 Monitoramento da implementação do plano 
 
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 (Tabela 6 - 1), que deve ser preenchida anualmente pelo chefe da UC 
ou técnico designado por ele e encaminhada para a GEPRO/DIBAP para apreciação. 
 

Tabela 6 - 1. Monitoramento das atividades. 
Plano setorial : 
Programa :  

Atividade  Estágio de 
implementação 

Justificativas 
(PR/NR) 

Reprogramação  

 R PR NR   
      
      
      
      
      
R: Realizado 
PR: Parcialmente Realizado 
NR: Não Realizado 

 
A tabela deve ser preenchida 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. 
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Na reprogramação, novas atividades poderão ser estabelecidas, desde que se 
atenham aos objetivos a que se propunham. 
 
6.1.2 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. 
 
A Tabela 6 - 2  reporta-se aos resultados esperados e respectivos indicadores de 
verificação da implementação das atividades propostas nos planos setoriais. Estes 
resultados e seus indicadores são então comparados, visando à avaliação dos 
resultados alcançados. Para isso, são indicadas algumas fontes de verificação. 
 
No caso de reprogramação de atividades, este quadro deverá ser preenchido com as 
novas informações. 
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Tabela 6 - 2. Avaliação da efetividade do planejamento. 

Programa 
Atividades  Metas Indicadores  Fonte de Verificação  Resultados Alcançados  

PLANO SETORIAL DE CONHECIMENTO 

 

Contratar um 
profissional 
responsável pela 
coordenação das 
pesquisas na RBG. 

Profissional de nível 
superior contratado no 
segundo semestre de 
2012, contribuindo para a 
consolidação do plano de 
ação de pesquisa e 
colocando-o em operação. 

1. Procedimentos 
definidos para a 
contratação do 
profissional. 
 
2. Profissional contratado. 

1. Contratação do profissional 
efetivada e início das suas 
atividades na UC ainda em 
2012. 

 

P
ro

gr
am

a 
de

 p
es

qu
is

a 

Elaborar plano de 
ação para o fomento 
à pesquisa científica 
na RBG, com a 
contribuição do 
Conselho Consultivo. 

Plano de ação elaborado 
em 2012, com a 
participação de todos os 
atores sugeridos, pautando 
a pesquisa que deve 
ocorrer na UC nos 
próximos cinco anos e 
contribuindo para o 
aumento do número de 
projetos sendo 
desenvolvidos na unidade 
que possam contribuir com 
a sua gestão e manejo. 

1. Plano elaborado e 
publicado no site do INEA. 
 
2. Número de reuniões de 
divulgação do plano de 
ação para a pesquisa em 
universidades e 
instituições de pesquisa. 
 
3. Número de 
autorizações de pesquisa 
na RBG solicitadas, 
aprovadas e processos 
em andamento. 

1. Publicação do plano de 
ação no site do INEA 
 
2. Ata das reuniões de 
divulgação do plano de ação, 
fotos e outros registros. 
 
3. Processos protocolados na 
SEPES/GEPRO solicitando a 
autorização para pesquisa na 
RBG. 
 
4. Cópia dos relatórios de 
pesquisa entregues à 
SEPES/GEPRO 
 

 

Estabelecer 
parcerias com os 
grupos de pesquisa 
que venham 
conduzindo estudos 
em ambientes de 
manguezal de forma 
a ampliar o número 
de projetos técnico-
científicos na UC. 

Pelo menos três termos de 
cooperação estabelecidos 
com universidades, ONGs 
e instituições de pesquisa, 
contribuindo para a 
implementação do plano de 
pesquisa e, por 
conseguinte, para 
aperfeiçoar a gestão da 
UC. 

1. Número de termos de 
cooperação entre INEA, 
instituições de pesquisa, 
universidades e ONGs. 
 
2. Número de pesquisas 
autorizadas na RBG. 

1. Cópia dos termos de 
cooperação arquivados no 
banco de dados da RBG. 
 
2. Processos protocolados na 
SEPES/GEPRO solicitando a 
autorização para pesquisa na 
RBG, amparados pelos 
termos de cooperação. 
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Dotar a unidade de 
infraestrutura e 
recursos necessários 
para receber 
pesquisadores. 

1. Até o final de 2012, 
implantar infraestrutura 
para pesquisa na RBG, o 
que inclui: alojamento de 
pesquisadores, laboratório 
e sala de armazenamento. 
 
2. Capacitar os 
funcionários da RBG para 
que estes possam 
acompanhar as pesquisas 
conduzidas na UC. 
 
3. Implantar um programa 
de estágio e voluntariado 
na UC, para apoiar as 
ações de pesquisa, bem 
como de gestão e manejo. 
 
3. Implantar um programa 
de formação de mateiros 
para acompanhar os 
projetos de pesquisa na 
UC, voltado para a 
comunidade do entorno. 
. 

1. Reforma e ampliação 
da sede, incluindo a 
infraestrutura de pesquisa, 
concluída. 
 
2. Número de 
pesquisadores que 
utilizaram a infraestrutura 
de pesquisa da RBG a 
cada ano. 
 
3. Número de funcionários 
da UC capacitados e 
habilitados para 
acompanhar os projetos 
de pesquisa. 
 
4. Programa de estágio e 
de voluntariado elaborado 
e divulgado em 
instituições de ensino, 
pesquisa e comunidade do 
entorno da UC. 
 
5.  Número de estagiários 
e voluntários colaborando 
com a implementação da 
UC. 
 
6. Número de mateiros 
capacitados para 
acompanhar 
pesquisadores a campo 
na unidade. 
7. Número de mateiros 
que efetivamente tenham 

1. Conclusão da obra de 
infraestrutura para pesquisa, 
reforma e ampliação da sede 
da RBG. 
 
2. Registro dos usuários da 
infraestrutura de apoio à 
pesquisa na UC. 
 
3. Registro dos funcionários 
que acompanharam os 
projetos de pesquisa na RBG. 
 
4. Cópia do programa de 
estágio e voluntariado 
publicada no site da RBG. 
 
5. Relatório dos trabalhos 
executados na RBG 
elaborado pelos estagiários e 
voluntários. 
  
6. Registro dos eventos de 
formação e capacitação de 
mateiros para atuarem no 
suporte à pesquisa na RBG. 
 
7. Registro dos mateiros 
capacitados em campo, 
acompanhando 
pesquisadores na UC. 
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acompanhado pesquisas 
dentro da UC. 

Implantar um banco 
de dados 
georreferenciado das 
pesquisas na UC. 

Banco de dados 
georreferenciado de 
pesquisas implantado até o 
final de 2012, 
sistematizando a 
informação sobre as 
pesquisas conduzidas na 
UC e seus resultados, com 
a capacitação dos 
funcionários que irão 
operar o sistema e a 
disponibilização do mesmo 
para consulta nos sites do 
INEA e da RBG. 

1. Estrutura do banco de 
dados definida e 
fornecedor contratado. 
 
2. Número de projetos 
inseridos e sistematizados 
no banco de dados. 
 
3. Número de consultas ao 
banco de dados realizadas 
nos sites do INEA e da 
RBG. 

1. Cópia do TdR para a 
contratação do fornecedor 
para a elaboração do banco 
de dados. 
 
2. Cópia dos projetos 
inseridos no banco de dados. 
 
3. Registro das consultas 
feitas ao banco de dados nos 
sites do INEA e da RBG. 

 

Promover a 
integração entre 
pesquisadores, a 
equipe da UC e o 
Conselho Consultivo. 

Equipe da UC, 
pesquisadores, e 
conselheiros trabalhando 
de maneira integrada na 
implantação do plano de 
ação para pesquisa na 
RBG, acompanhando a 
condução e os resultados 
dos projetos na unidade. 

1. Reuniões 
extraordinárias do 
Conselho para tratar 
especificamente da 
definição e implantação 
dos projetos de pesquisa 
na RBG, com a 
participação dos 
pesquisadores, 
apresentando o projeto 
aprovado e os resultados 
esperados. 

1. Ata e fotografias das 
reuniões. 
 
2. Registro das 
apresentações feitas pelos 
pesquisadores ao Conselho. 

 

Promover encontros 
científicos em 
conjunto com o 
SEPES/GEPRO. 

Instituir e fomentar a 
realização de encontros 
anuais ou bianuais de 
pesquisa científica na RBG, 
reunindo pesquisadores 
das diversas áreas de 
conhecimento, INEA, 
sociedade civil, 

1. Número de encontros  
científicos realizados. 

1. Fotos e relatórios e 
eventuais publicações 
divulgando os resultados dos 
encontros. 
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conselheiros para discutir 
os resultados dos projetos 
de pesquisa conduzidos na 
UC, a sua aplicação na 
gestão e manejo da 
reserva, bem como a 
eventual necessidade de 
rever a definição de 
prioridades na UC. 

Elaborar uma 
publicação resultante 
dos encontros 
científicos para 
divulgação das 
pesquisas realizadas 
na RBG. 
 

Como resultado dos 
eventos científicos, 
organizar uma publicação 
sobre os projetos 
desenvolvidos na UC, seus 
resultados e as aplicações 
no manejo da unidade. 

1. Número de publicações 
realizadas. 
 
2. Número de exemplares 
distribuídos. 

1. Cópia da publicação 
incorporada ao acervo da 
RBG. 
 
2. Cópia digital da publicação 
disponibilizada no site da 
RBG. 

 

Incentivar a 
realização de 
pesquisas 
prioritárias. 

Mobilizar instituições de 
pesquisa e ensino que 
possam contribuir para a 
implantação de estudos 
prioritários para responder 
questões voltadas à gestão 
e ao manejo da UC.  

1. Número de 
autorizações de pesquisa 
emitidas para projetos 
considerados prioritários 
para a RBG, que constam 
do seu plano de ação para 
pesquisa.  

1. Registro das autorizações 
de pesquisa e cópias de 
relatórios, dissertações, teses 
e artigos oriundos desses 
projetos. 
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P
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a 
de

 m
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ra

m
en
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Estabelecer 
programa de 
monitoramento da 
biodiversidade, de 
aspectos ambientais 
e socioeconômicos 
relacionados à RBG. 

Implantar um programa de 
monitoramento na RBG, 
estabelecendo parâmetros 
para o monitoramento de 
aspectos ambientais, 
socioeconômicos, e de 
gestão da UC, que possam 
ser monitorados ao longo 
dos próximos cinco anos. 

1. Aspectos a serem 
monitorados, definidos.  
 
2. Parâmetros de 
monitoramento 
estabelecidos para cada 
aspecto a ser monitorado. 
 
3. Parceiros definidos para 
o monitoramento dos 
diversos aspectos da 
RBG. 

1. Registro dos aspectos a 
serem monitorados por meio 
de relatórios. 
 
 

 

Desenvolver um 
programa de 
monitoramento com 
bases comunitárias, 
incluindo a seleção e 
formação de agentes 
locais, advindos das 
comunidades de 
moradores do 
entorno da unidade, 
para auxiliar, sempre 
que possível, nas 
ações de 
monitoramento. 

Mobilizar parceiros para a 
seleção e capacitação de 
agentes comunitários locais 
para auxiliarem nas 
atividades dos programas 
de monitoramento. 

1. Número de agentes 
selecionados e 
capacitados. 
 
2. Número de projetos de 
monitoramento 
envolvendo o apoio dos 
agentes comunitários 
locais desenvolvidos na 
RBG. 

1. Cadastro dos agentes 
comunitários capacitados. 
 
2. Relatórios, fotos e outros 
registros da atuação desses 
agentes nos projetos de 
monitoramento. 
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Estabelecer parceria 
com as 
universidades, ONGs 
e instituições de 
pesquisa para 
estabelecer 
programas de 
monitoramento de 
longo prazo dos 
ecossistemas da 
RBG. 

Oficializar termos de 
cooperação com 
universidades que vem 
realizando monitoramento 
dos manguezais da RBG, 
como o NEMA/Uerj e 
outras universidades que 
atuam na RBG e ao longo 
da baía de Sepetiba.  

1. Termos de cooperação 
estabelecidos. 
 
2. Programas de 
monitoramento na UC em 
desenvolvimento.  

1. Cópia dos termos de 
cooperação. 
 
2. Relatórios dos projetos e 
resultados dos programas de 
monitoramento. 

 

Manter uma relação 
estreita com a 
Gerência de 
Qualidade de Águas 
(GEQUAM/INEA), 
para acompanhar os 
principais 
indicadores físico-
químicos de 
qualidade da água 
na baía de Sepetiba. 

Solicitar à GEQUAM 
informações sobre o 
monitoramento da 
qualidade da água na baía 
e discutir sobre as 
possíveis implicações para 
a RBG. 

1. Ofício encaminhando à 
GEQUAM comunicando 
sobre o plano de manejo 
da RBG, estabelecendo 
um diálogo para o 
compartilhamento de 
informações sobre o 
monitoramento.  

1. Cópia do ofício. 
 
2. Relatórios dos dados do 
monitoramento, ata de 
reuniões, registro de 
conversas sobre o 
monitoramento, etc. 

 

Verificar a 
possibilidade de 
incluir áreas dentro 
da UC dentre os 
sítios monitorados 
pela GEQUAM/INEA, 
a fim de usar esses 
dados para 
eventuais ações de 
manejo dessas 
áreas. 

Definir com a GEQUAM a 
instalação de alguns 
pontos de amostragem nos 
rios e canais da RBG, 
oferecendo apoio logístico 
para o trabalho, se 
necessário. 

1. Ofício encaminhado à 
GEQUAM.  

1. Cópia do ofício. 
 
2. Relatórios das análises dos 
parâmetros físico-químicos da 
água nos rios e canais da 
RBG. 

 

 PROGRAMA SETORIAL DE USO PÚBLICO: VISITAÇÃO COM FINS EDUCACIONAIS  
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Articular e consolidar 
a política de 
educação ambiental 
na unidade. 

Incorporar as diretrizes da 
Política Estadual de 
Educação Ambiental do RJ 
no delineamento de um 
programa de EA da RBG, 
fortalecendo o papel da 
unidade como um vetor de 
educação ambiental em 
relação à importância dos 
manguezais e de 
transformação social no 
âmbito do estado.  

1. Alinhamento das ações 
de EA da RBG com as 
diretrizes da Política 
Estadual de Educação 
Ambiental do RJ, 
consolidadas sob a forma 
de um documento. 

1. Documento com o 
delineamento do programa de 
EA da RBG incorporando as 
diretrizes da Política Estadual 
de Educação Ambiental do 
RJ. 

 

Dotar a RBG do 
centro de visitantes e 
de educação 
ambiental e em 
Araçatiba. 

Implantar infraestrutura de 
apoio para as ações de 
educação ambiental e 
patrimonial da RBG na 
região de Araçatiba até o 
final de 2012. 

1. Construção do centro 
de visitantes e de 
educação ambiental em 
Araçatiba, entrando em 
operação até o final de 
2012. 

1. Registro da conclusão da 
obra e do evento de 
inauguração. 

 

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

Profissional com 
qualificação e experiência 
na área de educação 
ambiental e patrimonial 
responsável pelo 
delineamento e 
coordenação do programa 
de educação ambiental e 
patrimonial da RBG 
contratado até o final de 
2012. 

1. Profissional contratado 
e iniciando suas atividades 
na UC. 

1. Contratação do profissional 
efetivada e início das suas 
atividades na UC ainda em 
2012. 

 

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

Contratar um profissional 
ou empresa para produzir 
uma exposição permanente 
e interativa  sobre o 
manguezal e os 
sambaquis, utilizando 
recursos como maquetes, 

1. Empresa ou profissional 
contratado. 
 
2. Exposição instalada e 
sendo inaugurada no 
centro de visitantes e de 
educação ambiental da 

1. Cópia do contrato do 
profissional ou empresa 
contratada. 
 
2. Fotos, release de 
divulgação e outros registros 
do lançamento da exposição. 
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unidade, a ser 
instalada na sala de 
exposição do centro 
de educação 
ambiental. 

vídeos, fotos e etc. RBG.  
3. Registro dos visitantes da 
exposição. 

Desenvolver um 
programa de 
educação ambiental 
para o público 
escolar que visita a 
RBG, tendo o 
manguezal como 
tema gerador. 

Elaborar um programa de 
educação ambiental para a 
RBG destinado ao público 
estudantil, em consonância 
com as diretrizes da 
Política Nacional de 
Educação Ambiental do 
Estado do RJ, 
incorporando, ainda, os 
resultados das pesquisas 
geradas na unidade. 
Aplicar questionários a 
todos os visitantes, para 
traçar o perfil do usuário, 
suas expectativas, etc., 
para retroalimentar o 
programa de EA. 

1. Programa de educação 
ambiental elaborado, com 
a definição do roteiro de 
visitas escolares, incluindo 
a programação de 
atividades e visitação a 
sítios determinados para 
esse fim na UC. 
 
2. Divulgação desse plano 
para as escolas e 
universidades públicas e 
particulares do Rio de 
Janeiro, em especial, da 
região de entorno da UC. 
 
3. Número de alunos 
visitando a UC.  
 
4. Questionários aplicados 
a todos os visitantes. 
 
 

1. Programa de educação 
ambiental publicado no sítio 
da RBG e do INEA. 
 
2. Registros das visitas de 
divulgação do programa a 
escolas e universidades. 
 
3. Registro do número de 
alunos que visitam a UC 
mensal e anualmente. 
 
4. Cópia dos questionários 
aplicados, com o perfil dos 
usuários traçado. 

 

Desenvolver um 
programa de 
educação patrimonial 
para a RBG, 
baseado na 
existência de 
sambaquis na 
unidade. 

Elaborar um programa de 
educação patrimonial, 
voltado para a 
interpretação e valorização 
dos sítios arqueológicos 
existentes na RBG, a sua 
relação com os 
manguezais.  

1. Programa elaborado e 
publicado no sítio da RBG 
e INEA. 
 
2. Divulgação desse plano 
para as escolas e 
universidades públicas e 
particulares do Rio de 

1. Programa de educação 
patrimonial publicado no sítio 
da RBG e do INEA. 
 
2. Registros das visitas de 
divulgação do programa a 
escolas e universidades. 
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Janeiro, em especial, da 
região de entorno da UC. 
 
4. Número de alunos 
visitando a UC. 
 

3. Registro do número de 
alunos que visitam a UC 
mensal e anualmente. 

Desenvolver um 
programa 
experimental de 
educação ambiental 
e patrimonial voltado 
para públicos 
diversos. 

Considerando o contexto 
urbano no qual a RBG está 
inserida e o interesse pela 
região de Guaratiba, 
conceber um programa de 
visitação baseado na 
educação ambiental e 
patrimonial para um público 
diverso (não escolar), com 
visitas e apresentação 
orientada da UC, para ser 
operado a partir de 2013. 

1. Programa piloto 
desenvolvido e em 
operação a partir de 2013. 
 
2. Número de visitantes 
recebidos para esse 
programa. 
 
 

1. Divulgação do programa 
por meio dos sites da RBG e 
do INEA. 
 
2. Registro dos visitantes e 
questionários de avaliação 
das atividades desenvolvidas 
na UC. 

 

Definir um roteiro de 
visitação na região 
de Araçatiba. 

Definir um roteiro de 
visitação com finalidade 
educacional na RBG, com 
o traçado das trilhas 
guiadas, a sinalização 
necessária e a capacidade 
de suporte, bem como o 
percurso pelos rios e 
canais que serão 
empregados nas visitas 
educacionais, inauguradas 
a partir de 2013. 

1. Trilhas definidas com a 
capacidade de suporte 
estabelecida e 
implantadas. 
 
2. Percurso de barco 
estabelecido. 
 
3. Sítios de visitação 
arqueológica definidos e 
implantados. 

1. Registro fotográfico de 
todas as trilhas que compõem 
o roteiro e monitoramento do 
uso das mesmas. 

 

Elaborar um plano 
de gerenciamento de 
riscos e 
contingências para 
as trilhas na RBG. 

Com base na definição das 
trilhas e roteiros de 
visitação na unidade, 
elaborar, até 2013, um 
plano de riscos e 
contingências que aponte 

1. Plano elaborado, 
divulgado em todos os 
pontos de apoio da RBG e 
funcionários da unidade 
capacitados para os 
procedimentos indicados 

1. Plano de gerenciamento de 
risco e contingências da 
RBG. 
 
2. Fichas contendo registro 
de ocorrências no interior da 
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situações de risco e 
procedimentos  em caso de 
acidentes. 

no plano. unidade, procedimentos 
utilizados e tempo de 
atendimento. 

Implantar um 
sistema de controle e 
registro de acesso 
de visitantes na RBG 
no centro de 
visitantes e de 
educação ambiental 
de Araçatiba. 

Estabelecer até o primeiro 
semestre de 2012, 
procedimentos para 
monitorar o fluxo de 
visitantes da RBG, 
traçando o perfil dos 
mesmos.  

1. Procedimentos para 
controle de visitação 
estabelecidos, 
questionários elaborados 
e em operação. 
 
2. Relatórios semanais 
contendo número de 
visitas diárias. 

1. Relatórios de número de 
visitantes digitalizados. 

 

Produzir um folder 
sobre a RBG, com o 
apoio da assessoria 
de comunicação do 
INEA. 
 

Produzir folders para a 
RBG, para serem 
distribuídos aos seus 
visitantes, para a 
comunidade do entorno, 
visitantes do polo 
gastronômico de Guaratiba 
e etc. 

1. Folder produzido e 
sendo distribuídos ao 
longo dos próximos cinco 
anos. 

2. Cópia do folder produzido.  

Produzir cartilhas 
educativas ou outros 
materiais didáticos. 

Como suporte às 
atividades de educação 
ambiental e patrimonial 
conduzidas na RBG, 
produzir cartilhas com 
informações sobre a UC, 
os manguezais, sua 
biodiversidade, e seu 
patrimônio arqueológico. 

1. Número de cartilhas 
distribuídas durante as 
ações de educação 
ambiental e patrimonial na 
UC. 

1. Cópia da cartilha e registro 
da estratégia de distribuição 
das mesmas. 

 

Implementar um 
sistema de avaliação 
continuada dos 
projetos de 
educação ambiental 
e patrimonial. 

Implantar um sistema de 
avaliação continuada das 
ações de educação 
ambiental e patrimonial 
desenvolvidas na RBG, 
que incorpore a opinião dos 
visitantes, ajude a 

1. Análise quantitativa e 
qualitativa das respostas 
obtidas nos questionários 
de avaliação dirigidos aos 
visitantes. 
 
2. Ajustes implementados 

1. Relatório com a análise 
dos questionários. 
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dimensionar o impacto do 
programa para a UC e 
permita ajustar pontos 
fracos do programa, que 
porventura forem 
apontados. 

para o aperfeiçoamento do 
programa. 

Desenvolver um 
programa de 
voluntariado na RBG 
para apoiar as ações 
de educação 
ambiental na 
reserva. 

Conceber e implementar 
um programa de 
voluntariado para apoiar as 
ações de educação 
ambiental na RBG, voltado, 
sobretudo, para os jovens e 
adolescentes que vivem 
nas comunidades do 
entorno da reserva, 
oferecendo uma 
oportunidade de formação 
para esse público e 
ganhando novos aliados 
para a proteção da área. 

1. Número de jovens das 
comunidades do entorno 
atuando nas ações de 
educação ambiental na 
RBG. 
  
 

1. Relatórios e fotos das 
atividades desenvolvidas 
pelos voluntários. 

 

Instituir um projeto 
de condução de 
visitantes destinado 
aos jovens e adultos 
das comunidades do 
entorno da RBG, 
visando à formação 
de condutores locais, 
para auxiliarem nas 
visitas escolares na 
RBG. 

Desenhar um programa de 
formação de condutores 
até 2013, selecionando 
jovens da comunidade e 
capacitando-os para 
auxiliar na condução das 
visitas escolares na RBG. 

1. Número de jovens 
selecionados, capacitados 
e auxiliando na condução 
de visitantes na RBG. 

1. Relatórios e registros das 
atividades de formação 
desses jovens. 
 
2. Relatórios e outros 
registros realizados pelos 
jovens a respeito do trabalho 
desenvolvido por eles. 

 

Divulgar o programa 
de educação 
ambiental nas 
escolas públicas e 
particulares do 

Pelo menos 12 instituições 
de ensino visitadas 
anualmente para divulgar o 
programa de EA da RBG, 
diversificando o público 

1. Número de instituições 
de ensino  que visitam a 
RBG. 
 
1. Número de novas 

1. Registro das visitas 
realizadas para a divulgação 
do programa de EA. 
 
2. Registro dos visitantes na 
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entorno da RBG na 
unidade. 
 

escolar atendido pela 
unidade. 

escolas e escolas públicas 
participando das ações de 
EA na unidade. 

unidade.  

 PROGRAMA SETORIAL DE INTEGRAÇÃO COM A REGIÃO DA UC  
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Contratar 
profissionais para 
elaborar um 
programa de 
comunicação e 
relações públicas 
para a UC. 

A partir da implantação do 
plano de manejo da RBG, 
que representa um marco 
na implementação da 
unidade, elaborar um plano 
de comunicação e relações 
públicas para a UC, que 
oriente as ações de 
divulgação, assessoria de 
imprensa, programação 
visual, relacionamento com 
parceiros e atores-chave 
(stakeholders), planeje a 
criação de produtos de 
comunicação que devem 
ser desenvolvidos a médio 
prazo, para aumentar o 
conhecimento sobre a 
existência desta UC pela 
comunidade do entorno e 
de todo o município, 
contribuindo para a 
implantação da RBG. 

1. Empresa ou profissional 
para a elaboração do 
plano de comunicação 
contratado. 
 
2. Projeto de comunicação 
e relações públicas 
elaborado com a definição 
das estratégias e produtos 
de comunicação para a 
UC.  
 
3. Ações de comunicação 
e de relações públicas 
sendo implementadas, a 
partir das estratégias 
definidas. 
 
4. Aumento da divulgação 
das atividades 
desenvolvidas na UC nos 
meios de comunicação 
local, como rádio, TV, 
jornais locais e 
comunitários, etc. 
 
 

1. Contrato do profissional ou 
empresa que irá realizar o 
plano assinado. 
 
2. Projeto de comunicação e 
relações públicas 
apresentado aos funcionários 
da RBG e ao Conselho. 
 
3. Relatórios das atividades 
voltadas para a comunicação 
desenvolvidas na UC, 
contendo cópias do material 
produzido,  fotos da 
participação em eventos, 
reuniões com parceiros e etc. 
 
4. Releases elaborados e 
distribuídos de acordo com os 
meios e veículos de 
comunicação selecionados, 
divulgando os eventos e 
atividades na UC. 
 
5. Clipping produzido 
periodicamente com os 
registros de todas as citações 
da RBG na imprensa.  

 

Identificar, entre a 
equipe da unidade, 
aqueles que 
responderão como 

Eleger entre a equipe da 
RBG porta-vozes que 
possam ser capacitados 
em treinamento em mídia 

1. Dois porta-vozes 
treinados. 
 
2. Número de entrevistas 

1. Registros do media 
training. 
 
2. Cópia das entrevistas 
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porta-voz da RBG e 
capacitá-los em 
treinamento em 
mídia (media 
training). 
 

para conceder entrevistas, 
dialogar com a imprensa, 
divulgar a RBG e 
responder pela unidade em  
situações de crise. 

concedidas e avaliação 
das mesmas em parceria 
com a equipe de 
comunicação do INEA. 

dadas pelo porta-voz da 
instituição. 

Promover a 
renovação do 
Conselho Consultivo 
da RBG.  

Conforme prevê o Decreto 
n° 4.340, de 22 de agosto 
de 2002, promover a 
renovação do Conselho 
Consultivo da RBG, 
garantindo a representação 
de órgãos públicos e da 
sociedade civil para ampliar 
a participação do Conselho 
nas ações de 
implementação do plano de 
manejo e na gestão da 
RBG de maneira mais 
completa. 

1. Conselho Consultivo 
renovado, com novos 
membros empossados. 
 
2. Número de reuniões do 
Conselho realizadas ao 
longo dos próximos anos. 
 
3. Frequência e 
participação dos 
conselheiros nas reuniões 
ordinárias e 
extraordinárias 
convocadas pelo gestor da 
RBG. 

1. Portaria publicada com a 
renovação do Conselho 
Consultivo da RBG. 
 
2. Registro das convocações 
e ata das reuniões de 
Conselho. 
 
3. Lista de presença dos 
conselheiros nas reuniões do 
Conselho Consultivo.  

 

Revisar o regimento 
interno e elaborar um 
plano de ação para o 
Conselho, definindo 
ações prioritárias, 
criação de Câmaras 
Técnicas, etc. 

1. Em 2012 revisar o 
regimento interno, 
definindo um plano de ação 
para o Conselho, com 
temas prioritários 
estabelecidos de modo que 
a atuação do mesmo possa 
ser avaliada anualmente. 

1. Regimento interno 
revisado. 
 
2. Plano de ação definido. 
 
3. Número de atividades, 
Câmaras Técnicas e 
outras ações propostas. 

1. Cópia do regimento 
interno. 
 
2. Cópia do plano de ação. 
 
3. Número de atividades 
implementadas anualmente 
pelo Conselho. 

 

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

Oferecer pelo menos uma 
atividade de capacitação 
ao chefe e subchefe da 
RBG ao longo dos 
próximos cinco anos, em 
técnicas de moderação, 
gestão de conflitos e 

1. Participação do chefe e 
subchefe da UC em 
atividades de formação e 
capacitação em temas 
relacionados à gestão 
participativa de 
Conselhos. 

1. Certificados de 
participação do chefe e do 
subchefe nos eventos de 
capacitação. 
 
2. Relatórios, fotos e outros 
registros das reuniões e 
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estabelecimento de 
critérios para avaliar a 
gestão participativa na 
RBG. Fomentar a troca de 
experiência entre as UCs 
que compõem o Mosaico 
Carioca.  

 
2. Número de reuniões e 
outros eventos de 
intercâmbio e colaboração 
com as demais UCs que 
compõem o Mosaico 
Carioca. 
 
3. Aumento da presença 
dos Conselheiros nas 
reuniões do Conselho. 

demais atividades de 
intercâmbio com o Conselho 
das UCs do Mosaico Carioca. 
 
3. Lista de presença dos 
Conselheiros nas reuniões do 
Conselho Consultivo   

Promover a 
capacitação dos 
Conselheiros 
(titulares e 
suplentes), para 
assegurar uma 
participação 
qualificada, 
sobretudo para os 
representantes que 
tem menos acesso 
aos mecanismos 
tradicionais de 
representação 
política. 

Pelo menos uma 
capacitação realizada, 
dirigida aos Conselheiros e 
suplentes. 

1. Número de conselheiros 
participantes da 
capacitação. 
 
2. Projetos e atividades  
conduzidas como 
desdobramento dessa 
capacitação. 

1. Relatório, fotos e outros 
registros do evento de 
capacitação. 

 

Ampliar o contato e a 
colaboração com as 
APAs municipais da 
Orla de Sepetiba e a 
APA das Brisas. 
 
 

Contatar oficialmente a 
SMAC para conhecer as 
ações que estão sendo 
consideradas para essas 
duas UCs. 

1. Reuniões conduzidas 
com a SMAC e gestores 
dessas unidades. 
 
2. Número de atividades 
conjuntas de proteção e 
fiscalização, dentre outras, 
sendo conduzidas entre 
RBG e essas unidades de 
conservação.  

1. Relatório das reuniões, 
fotos e outros registros. 
 
2. Relatório, fotos e outros 
registros das ações conjuntas 
sendo desenvolvidas. 
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Estreitar relação com 
os meios de 
comunicação, com o 
apoio da assessoria 
de imprensa do 
INEA. 

Implantar as medidas 
propostas no plano de 
comunicação e relações 
públicas ao longo dos 
próximos cinco anos, para 
estreitar o relacionamento 
com os meios de 
comunicação, contatando 
os jornalistas responsáveis 
pelas editorias, 
apresentando sugestões de 
pauta apropriadas e de 
interesse do veículo de 
comunicação selecionado, 
divulgando releases das 
atividades que ocorrem na 
RBG, mantendo o site 
atualizado com as 
atividades e tornando o 
gestor da UC uma fonte 
reconhecida para falar 
sobre conservação de 
manguezais, sambaquis, 
unidades de conservação e 
etc. 

1. Número de ações e 
estratégias recomendadas 
pelo plano de 
comunicação que tenham 
sido implantadas. 
 
2. Número de inserções 
sobre a RBG nas diversas 
mídias. 
 
3. Número de entrevistas 
concedidas pelo gestor e 
outros membros da equipe 
da RBG. 
 
4. Media training. 

1. Relatório de atividades, 
fotos e outros meios de 
reportar a implantação do 
plano de comunicação. 
 
2. Clipping com as inserções 
da RBG na mídia e as 
entrevistas concedidas pela 
equipe da unidade. 
 
3. Relatório de mídia com 
análise de clipping. 

 

Produzir um boletim 
eletrônico mensal, de 
acordo com as 
diretrizes 
estabelecidas no 
planejamento 
estratégico de 
comunicação. 

Ampliar a comunicação 
interna e externa da UC por 
meio da produção de um 
boletim eletrônico de 
periodicidade mensal, que 
possa ser enviado por e-
mail a todos os 
funcionários do INEA, 
Conselheiros, escolas, 
instituições parceiras e ao 
mailing de pessoas que 

1. Endereços eletrônicos 
de parceiros, Conselheiros 
e pessoas físicas 
interessadas em receber 
notícias da UC 
cadastradas em um 
mailing. 
 
2. Boletim eletrônico 
produzido mensalmente e 
encaminhado ao mailing 

1. Mailing da RBG. 
 
2. Cópia dos boletins 
eletrônicos produzidos para 
arquivo. 
 
3. Relação das pessoas 
físicas, parceiros, 
Conselheiros e etc., que 
recebem o boletim eletrônico. 
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visitam a UC, cadastradas 
para receber notícias sobre 
a reserva. 

de contatos. 
 
3. Número de pessoas 
que recebem o boletim da 
RBG. 
 

Produzir e operar um 
website bilíngue da 
unidade.  

Produzir um website da 
RBG e mantê-lo atualizado, 
disponibilizando 
informações sobre a UC, a 
sua importância ambiental, 
a biodiversidade de 
espécies e ambientes que 
possui, bem como das 
atividades de educação 
ambiental, pesquisa e 
proteção ali desenvolvidas, 
divulgando resultados, 
dando mais transparência 
às ações e ampliando o 
canal de comunicação 
entre a UC e a sociedade.  

1. Equipe de produção do 
website contratada. 
 
2. Website produzido e em 
funcionamento. 
 
3. Número de acessos 
mensais ao website e 
contatos realizados por 
esse veículo. 

1. Contrato do fornecedor que 
irá produzir o website. 
 
2. Endereço eletrônico do 
website. 
 
3. Relatórios gerados pelo 
sítio, com o número de 
acessos mensais ao site.  

 

Elaborar o clipping 
diário das notícias 
veiculadas na 
imprensa. 

Elaborar um clipping diário 
com uma cópia das 
notícias veiculadas, a fim 
de se obter um registro 
histórico de inserção na 
mídia da UC ao longo dos 
próximos cinco anos e 
auxiliar na redefinição das 
estratégias de 
comunicação, quando 
necessário. Estar atento, 
também, às possíveis 
“crises”. 

1. Número de inserções 
sobre a RBG nas diversas 
mídias, como TV, rádio, 
jornais, internet, jornais 
comunitários e etc.  
 
2. Ações rápidas e 
satisfatórias de 
gerenciamento de crise. 

1. Cópia do clipping 
elaborado armazenada na 
UC. 
 
2. Relatório de mídia 
elaborado com percentual 
positivo. 

 

Produzir folders e Avaliar os temas e públicos 1. Folder produzido. 1. Cópia do folder.  
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outros materiais 
informativos. 

que devem ser abordados 
por meio de folders, para 
que esses possam ser 
produzidos e distribuídos 
para visitantes, alunos, 
comunidade do entorno, 
colônia de pescadores e 
associações de moradores, 
empresas e outros atores-
chave no entorno da UC, 
bem como nas reuniões e 
eventos de divulgação da 
UC e seus projetos. 

 
2. Número de folders 
distribuídos anualmente. 
 
3. Atualização anual do(s) 
material(is) produzido(s). 
 
 

 
2. Registro dos eventos, 
campanhas, ações e outras 
circunstâncias nas quais o 
folder for distribuído. 
 
3. Guardar para arquivo as 
versões original e atualizada. 

Divulgar o plano de 
manejo da RBG para 
os órgãos e 
instituições 
municipais e 
estaduais e federais. 

Divulgar o plano de manejo 
a pelo menos 40 
instituições ao longo do 
próximo ano, 
disponibilizando uma cópia 
no site do INEA e uma 
versão impressa na RBG, 
apresentando-o em 
reuniões do Conselho e 
reuniões com outros 
parceiros. 

1. Número de ofícios e 
resumos executivos 
enviados a instituições 
divulgando o plano de 
manejo. 
 
2. Número de reuniões e 
outros eventos de 
divulgação. 
 
 

1. Cópia dos ofícios e 
informações das instituições 
contatadas. 
 
2. Fotos, relatórios, lista de 
presença e outros registros 
das reuniões e eventos de 
divulgação do plano de 
manejo. 

 

P
ro

gr
am

a 
de

 E
du

ca
çã

o 
A

m
bi

en
ta

l p
ar

a 
o 

en
to

rn
o 

da
 U

C
 

Desenvolver um 
programa de 
educação ambiental 
dirigido aos diversos 
públicos com os 
quais a RBG se 
relaciona e que 
exercem pressão 
sobre os recursos da 
UC. 

Conceber um amplo 
programa de educação 
ambiental de longo prazo, 
com abordagens e 
estratégias específicas 
para cada público 
identificado (moradores do 
entorno, pescadores, 
proprietários de barco, 
etc.), que os envolva em 
atividades como reuniões, 

1. Pelo menos uma 
atividade/ação dirigida a 
cada um dos públicos 
identificados, sendo 
conduzida pela equipe da 
RBG. 
 
2. Redução dos vetores de 
pressão sobre a UC que 
esse programa deve 
abordar, como: quantidade 

1. Relatório, fotos, lista de 
presença e outros registros 
dos eventos e campanhas de 
educação ambiental 
realizados na RBG. 
 
2. Fotos, cópias das 
notificações  e outros 
registros realizados pela 
equipe de fiscalização quanto 
à entrada não permitida e 
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mutirões, dias de campo e 
outras, e estabeleça 
indicadores de sucesso do 
programa e de mitigação 
da pressão sobre a UC. 

de lixo jogado nos 
manguezais, número de 
pessoas entrando na UC 
sem autorização, redução 
da circulação dos barcos 
em locais não permitidos 
no zoneamento.  

circulação em locais não 
permitidos na UC, o 
lançamento de lixo e etc.  

Promover ações 
locais que gerem 
mudanças de 
reconhecimento da 
RBG no seu entorno. 

Promover  anualmente uma 
semana de atividades na 
UC, com dia de campo, 
mutirão, como o Clean up 
Day (que no Brasil tem sido 
chamado de Dia Mundial 
de Limpeza de Praias) ou 
outra atividade na qual a 
sede da UC esteja aberta à 
visitação para a 
comunidade do entorno e 
de toda a cidade do Rio de 
Janeiro,  para que a 
população possa conhecer 
a importância dessa UC e  
as atividades ali 
desenvolvidas, ganhando 
aliados para a preservação 
dos manguezais. 

1. Número de eventos 
realizados. 
 
2. Relação de instituições 
mobilizadas para a 
produção dessas 
atividades (parceiros, 
gestores públicos, 
empresas, etc.). 
 
3. Número de pessoas 
participantes dessas 
atividades. 

1. Relatório, fotos, divulgação 
nos meios de comunicação e 
outros registros dos eventos 
realizados. 
 
2. Lista de presença dos 
participantes dos eventos. 
 
 

 

 Buscar parcerias 
para o 
desenvolvimento de 
atividades 
educativas e 
comunitárias. 

Mobilizar parceiros e 
recursos para 
desenvolverem atividades 
educativas de longo prazo, 
destinadas à comunidade 
do entorno da RBG, 
oferecendo oportunidades 
de integração com a 
unidade, ampliando as 
parcerias em favor da 

1. Número de parceiros 
mobilizados pela RBG, 
com parcerias 
formalizadas e projetos 
sendo desenvolvidos com 
a comunidade do entorno. 

1. Termos de cooperação 
assinado entre o INEA e 
parceiros. 
 
2. Cópia dos projetos 
concebidos para as 
comunidades do entorno. 
 
3. Relatório, fotos e outros 
meios de divulgação das 
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proteção da área. atividades e dos projetos 
enviados à RBG. 
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Realizar um cadastro 
do número de 
famílias/pessoas 
envolvidas nas 
atividades de 
pesca/coleta na 
RBG. 

Realizar o cadastramento 
dos pescadores artesanais 
e coletores de recursos do 
manguezal que utilizam a 
área da UC, até o segundo 
semestre de 2012, para 
obter informações sobre o 
número de famílias que 
pescam na UC, as áreas 
utilizadas, espécies 
explotadas, técnicas e 
petrechos empregados e 
etc.  

1. Definição da instituição 
que irá realizar o cadastro 
e a metodologia a ser 
empregada. 
 
2. Banco de dados para 
armazenar as informações 
estruturado. 
 
3. Número de famílias 
cadastradas. 

1. Cadastro concluído e em 
operação. 

 

Realizar uma 
avaliação dos 
estoques pesqueiros 
nos manguezais da 
RBG. 

Selecionar uma instituição 
parceira para liderar o 
trabalho de avaliação e 
monitoramento dos 
estoques pesqueiros na 
RBG, definindo a 
abordagem metodológica 
do trabalho, que deve ser 
conduzido ao longo dos 
próximos cinco anos e 
deve ser realizado com 
base comunitária, 
envolvendo pesquisadores, 
pescadores e comunidade 
do entorno no processo, de 
modo a propor medidas de 
redução da pressão sobre 
os estoques.  

1. Instituição definida e 
projeto elaborado e 
apresentado à Câmara 
Técnica de Compensação 
Ambiental e/ou a outros 
financiadores. 
 
2. Monitores da 
comunidade que irão 
auxiliar no processo 
selecionados. 
  
3. Ações de manejo sendo 
propostas, a partir dos 
dados do monitoramento. 

1. Termo de cooperação 
celebrado entre o INEA e a 
instituição parceira para esse 
projeto. 
 
2. Relatório do projeto 
encaminhado ao INEA, fotos 
e outros registros do 
andamento do projeto, bem 
como artigos publicados. 

 

Estabelecer um 
termo de 
compromisso entre 

Estabelecer um termo de 
compromisso com os  
pescadores cadastrados 

1. Número de termos de 
compromissos assinados. 
 

1. Cópia dos termos de 
compromisso. 
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pescadores 
profissionais 
artesanais indicados 
no cadastro e o 
INEA. 

até o final de 2012, 
instituindo um sistema de 
gestão compartilhada e 
ordenamento da pesca e 
coleta de recursos do 
manguezal na UC, 
restringindo o acesso a 
determinados sítios dentro 
da UC, o uso de 
determinados petrechos de 
pesca, limitando as 
atividades durante o 
período de defeso, dentre 
outras medidas, para 
mitigar o efeito dessa 
pressão sobre a RBG. 

2. Redução da presença 
de pescadores esportivos 
e pescadores não 
cadastrados utilizando a 
área da UC. 
 
 3. Redução no número de 
notificações e outros 
registros de espécies 
comercializadas durante o 
período de defeso, como o 
uçá e o guaiamum. 

2. Relatórios da equipe de 
fiscalização da UC. 

Incentivar o diálogo 
entre os pescadores 
artesanais 
cadastrados na RBG 
e o GT da Pesca e 
Maricultura para a 
baía de Sepetiba. 
 

Ao longo de 2012, 
conceber, com o apoio do 
GT, um projeto alternativo 
para a produção pesqueira 
dessas comunidades, que 
possa receber apoio 
técnico e financeiro por 
meio do GT. 

1. Número de pescadores 
ou associações em 
articulação com o GT. 
 
2. Número de projetos 
dessa comunidade sendo 
avaliado pelo GT. 
 
3. Número de projetos da 
comunidade recebendo 
apoio do GT. 

1. ATA e outros registro dos 
encontros e reuniões entre a 
comunidade de pescadores e 
o GT. 
 
2. Cópia dos projetos 
submetidos e avaliados pelo 
GT. 

 

Mobilizar parceiros 
para implantar 
programas de 
formação, de 
capacitação para 
atividades 
profissionais, como o 
turismo e outros, 
programas de 

Estabelecer contato com as 
secretarias de educação do 
estado e do município, de 
Turismo, de 
Desenvolvimento 
Econômico Solidário, 
Sebrae e outras instituições 
para implantar um 
programa de capacitação 

1. Número de programas 
de capacitação oferecidos 
às comunidades que 
vivem na região de 
entorno da reserva. 
 
2. Número de membros 
das famílias de 
pescadores cadastrados 

1. Relatórios, fotos, material 
de divulgação e outros 
registros dos programas de 
formação e capacitação 
sendo desenvolvidos. 
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alfabetização e etc. 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. 

pela RBG inscritos nesses 
programas. 

Estabelecer um 
diálogo com a Rio 
Águas e a Cedae 
para ampliar o 
sistema de coleta e 
tratamento de esgoto 
no entorno. 

Reduzir a quantidade de 
dejetos sem nenhum 
tratamento lançada 
diretamente sobre os 
manguezais da RBG por 
meio da implantação de 
sistemas oficiais ou 
alternativos de coleta e 
tratamento de esgotos para 
as comunidades que vivem 
limítrofes à RBG, como as 
favelas Rio Piraquê, 
Caminho do Abreu, A.M da 
Ilha de Guaratiba e Rua 
Sumaúma, e outras 
residências ao longo da 
Estrada Burle Marx. 

1. Implantação de um 
sistema de coleta e 
tratamento de esgotos em 
pelo menos uma das 
favelas localizadas no 
entorno da UC, reduzindo 
o lançamento de dejetos 
lançados nos manguezais. 
 
2. Número de casas 
beneficiadas com os 
sistemas de tratamento de 
esgotos que forem 
implantados. 

1. Relatórios, fotos e outros 
registros da implantação do 
sistema de coleta e 
tratamento. 

 

Avaliar a viabilidade 
da implantação de 
sistemas alternativos 
de saneamento local, 
como os 
biodigestores, que 
têm baixo custo de 
implantação, 
contribuem para o 
tratamento dos 
resíduos — 
reduzindo o impacto 

Mobilizar parceiros dentre 
os setores público e 
privado para instalar um 
sistema alternativo de 
tratamento de resíduos no 
entorno da RBG, como os 
biodigestores. Pelo menos 
uma experiência piloto em 
curso ao longo dos 
próximos cinco anos. 

1. Número de instituições 
contatadas. 
 
2. Projeto para a 
instalação de pelo menos 
uma estrutura de 
saneamento local em 
implantação. 

1. Registro das reuniões e 
contato com instituições. 
 
2. Cópia do projeto 
elaborado. 
 
3. Registro das ações 
implantadas. 
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direto do lançamento 
de dejetos sobre a 
unidade — além da 
geração de energia e 
redução das 
emissões. 
Estudar a viabilidade 
de oferecer 
concessão, ou 
autorização de 
pequenos serviços à 
população do 
entorno como 
suporte à visitação 
com fins 
educacionais da 
RBG. 

Estabelecer um arranjo 
jurídico e financeiro no 
INEA que permita oferecer 
concessões ou autorização 
para pequenos serviços 
para os moradores do 
entorno da RBG, fazendo 
com que, nos próximos 
cinco anos, pelo menos um 
modelo de autorização de 
serviço possa ser 
implementado e testado na 
UC. 

1. Arranjo jurídico e 
financeiro estabelecido. 
 
2. Pelo menos um modelo 
sendo testado na RBG. 

  

 PROGRAMA SETORIAL DE MANEJO DE RECURSOS  

P
ro
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a 
de
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o 
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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. 

Ao longo dos próximos 
cinco anos, estimular 
estudos aprofundados 
sobre espécies de 
interesse para conservação 
identificadas no plano de 
manejo, de modo a ampliar 
a lista das espécies de 
fauna da RBG, com a 
identificação do estado 
dessas espécies para 
avaliar a necessidade de 
manejo.  

1.  Número de projetos de 
pesquisa e 
monitoramento 
desenvolvidos com as 
espécies de interesse 
para a conservação. 
 
2. Lista elaborada e 
disponibilizada no site do 
INEA. 
 
3. Indicação das espécies 
que devem ser alvo de 
ações de manejo.  

1. Projetos de pesquisas 
aprovados. 
 
2. Relatórios das pesquisas 
enviadas a SEPES e à UC. 
 
3. Publicações científicas com 
dados dos projetos realizados 
na RBG. 
 
4. Publicação da lista de 
espécies no site do INEA. 
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Elaborar relatório 
sobre a caça, 
captura e tráfico de 
animais silvestres na 
RBG e entorno, em 
especial espécies 
cinegéticas e de 
xerimbabo da 
avifauna. 

Fazer um grande 
levantamento, com base 
em entrevistas com 
moradores do entorno, 
comércio local e 
observação em campo, 
quanto ao impacto da caça 
e suas derivações para as 
espécies da fauna. 

1. Levantamento sobre o 
cenário realizado e 
estratégias para mitigar os 
impactos dessa atividade, 
caso necessário, 
definidas. 

1. Relatório publicado.  

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

Mobilizar instituições de 
pesquisa, organizações 
não governamentais e 
outros atores que possam 
auxiliar a implantação de 
um programa de 
erradicação de pelo menos 
uma das espécies exóticas 
da fauna identificadas na 
RBG e iniciar a 
implantação de um 
programa de erradicação 
nos próximos cinco anos. 

1. Instituições mobilizadas 
e projeto elaborado com 
definição da metodologia. 
 
2. Início do projeto em 
campo. 

1. Relatórios e outros 
registros, além de artigos, 
teses e dissertações que 
possam produzidos. 

 

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

Eliminar a captura de 
espécimes de caranguejo-
uçá e de guaiamum 
durante o período 
reprodutivo por parte dos 
pescadores artesanais 
cadastrados pelo INEA e 
desenvolver ações de 
sensibilização e 
fiscalização que inibam a 
captura dessas espécies 
durante o período 
reprodutivo. 

1. Número de ocorrências 
e registros do comércio de 
uçá e guaiamum durante o 
período de defeso ao 
longo da Estrada Burle 
Marx e em outras regiões 
no entorno da RBG. 
 
 

 1. Cópia das notificações e 
registros da comercialização 
dessas espécies. 

 

Com base nos dados Ao final do primeiro ano do 1. Proposta com a 1. Cópia das propostas e  
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do monitoramento da 
pesca realizado na 
unidade, propor 
medidas de manejo 
das espécies em 
situação mais crítica, 
instituindo tamanho e 
época para a 
captura, respeito ao 
período de defeso e 
outras medidas que 
devem ser aplicadas 
durante o período 
em que a permissão 
para a pesca for 
mantida na UC. 

projeto de monitoramento, 
definir, em parceria com 
especialistas, políticas 
públicas e técnicas de 
manejo necessárias para a 
proteção das populações 
de espécies em situação 
vulnerável.  

definição das espécies e 
as técnicas e políticas de 
manejo estabelecidas. 
 
2. Registro das ações de 
manejo sendo 
implantadas. 

registro das ações. 

Inserir todas as 
informações 
levantadas no banco 
de dados 
georreferenciado das 
pesquisas da RBG. 

Banco de dados (BD) 
georreferenciado 
construído e com 
informações sobre projetos 
de manejo de fauna.  

1. Número de inserções 
sobre o tema no BD. 

2. Consulta ao BD para 
verificar as inserções sobre o 
tema. 
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Mapear a presença 
de espécies vegetais 
endêmicas, raras e 
ameaçadas de 
extinção de maneira 
a direcionar ações 
de manejo dessas 
espécies. 

Ao longo dos próximos 
cinco anos, estimular 
estudos que ampliem o 
conhecimento sobre 
espécies de interesse para 
conservação identificadas 
no plano de manejo, de 
modo ampliar a lista das 
espécies vegetais da RBG, 
com a identificação do 
estado dessas espécies, 
para avaliar a necessidade 
de manejo. 

1.  Número de projetos de 
pesquisa e 
monitoramento 
desenvolvidos com as 
espécies de interesse 
para a conservação. 
 
2. Lista elaborada e 
disponibilizada nos sites 
da RBG e do INEA. 
 
3. Indicação das espécies 
que devem ser alvo de 
ações de manejo.  

1. Projetos de pesquisas 
aprovados. 
 
2. Relatórios das pesquisas 
enviadas a SEPES e à UC. 
 
3. Publicações científicas com 
dados dos projetos realizados 
na RBG. 
 
4. Publicação da lista de 
espécies nos sites do INEA e 
da RBG. 
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Mapear as 
populações de  
espécies vegetais 
exóticas, sobretudo 
aquelas com 
potencial invasor. 

Em 2012, mobilizar 
parceiros para mapear as 
populações de espécies 
exóticas para subsidiar 
projetos de eliminação 
dessas espécies. 

1.  Mapeamento realizado. 
 
2. Número de projetos de 
manejo sendo conduzidos 
na unidade. 

1.  Relatórios, fotos e outros 
registros. 

 

Instituir um programa 
de erradicação das 
espécies exóticas da 
flora.  

Ao longo dos próximos 
cinco anos, implementar 
um programa de 
erradicação dessas 
espécies.  

1. Projeto de manejo 
dessas espécies aprovado 
e  sendo implementado. 

2. Relatórios, fotos, cópia de 
artigos, dissertações e 
eventuais teses publicados. 

 

Avaliar a 
possibilidade de 
implantar um sistema 
de demarcação de 
matrizes para a 
coleta de sementes 
para restauração de 
áreas. 

No bojo da discussão do 
protocolo de restauração 
da RBG, avaliar a 
viabilidade da demarcação 
de matrizes para a coleta 
de sementes e produção 
de mudas para os projetos 
de restauração da UC. 

1. Protocolo de 
restauração produzido, 
com orientação acerca da 
viabilidade de demarcar 
matrizes para a coleta de 
sementes e produção de 
mudas. 
 
2. Se a avaliação for 
favorável, início do 
trabalho de demarcação 
das matrizes. 

1. Cópia do protocolo de 
restauração e do projeto para 
a demarcação de matrizes. 
 
2. Relatórios técnicos, fotos e 
outros registros. 

 

Desenvolver um 
projeto de manejo de 
espécies da flora, 
com bases 
comunitárias. 

Desenvolver um programa 
de capacitação atrelado 
aos programas de manejo 
de flora que forem 
instituídos na RBG, 
dirigidos aos moradores 
das comunidades do 
entorno da unidade, para 
que estes possam atuar 
como monitores 
ambientais, para auxiliar 
pesquisadores e a equipe 
do INEA nas ações de 

1. Número de pessoas das 
comunidades do entorno 
da RBG 
participando/auxiliando 
ações de manejo da flora. 

1. Proposta do programa de 
capacitação. 
 
2. Relatórios, fotos e outros 
registros das ações dos 
monitores ambientais. 
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manejo.  
Inserir todas as 
informações 
levantadas no banco 
de dados 
georreferenciado e 
especializado das 
pesquisas. 

Banco de dados 
georreferenciado 
construído e com 
informações sobre projetos 
de manejo de fauna. 

1. Número de inserções 
sobre o tema no BD. 

2. Consulta ao BD para 
verificar as inserções sobre o 
tema. 
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Utilizar os dados 
fornecidos pela 
GEQUAM sobre a 
qualidade da água 
para avaliar os níveis 
de contaminação e a 
evolução da poluição 
de origem industrial 
e doméstica na 
unidade, para propor 
medidas de manejo 
das águas costeiras 
e interioranas para 
reverter ou minimizar 
este processo. 
 

Examinar relatórios 
bimestrais produzidos pela 
GEQUAM sobre a 
qualidade da água na bacia 
de Sepetiba e discutir os 
possíveis impactos sobre a 
biota. 

1. Relatórios analisados e 
compartilhados com 
pesquisadores e 
especialistas, definindo 
eventuais ações de 
manejo. 

1. Cópia dos relatórios. 
 
2. Cópia dos projetos de 
manejo propostos para a UC. 

 

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

Ao longo do período de 
vigência desse plano, 
mobilizar parceiros para a 
avaliação morfológica e 
ambiental dos canais 
antrópicos abertos na UC 
para avaliar sua influência 
sobre a biota e sobre a 
dinâmica do manguezal. 

1. Projeto de avaliação 
dos canais antrópicos 
sendo conduzidos, 
indicando medidas de 
manejo dos mesmos. 

1. Cópia dos projetos, 
relatórios de andamento das 
atividades, fotos e outros 
registros, como artigos, 
dissertações e eventuais 
teses geradas com esse 
trabalho. 

 

Fazer uma avaliação 
e caracterização da 
morfologia do canal 

Ao longo do período de 
vigência desse plano, 
mobilizar parceiros para a 

1. Projeto de avaliação do 
canal do rio Portinho 
sendo conduzido, 

1. Cópia dos projetos, 
relatórios de andamento das 
atividades, fotos e outros 
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do rio Portinho, bem 
como dos impactos 
ambientais 
ocasionados por sua 
abertura. 

avaliação do canal do rio 
Portinho, bem como dos 
impactos ambientais 
ocasionados por sua 
abertura. 

indicando medidas de 
manejo do mesmo. 

registros, como artigos, 
dissertações e eventuais 
teses, gerados com esse 
trabalho. 
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Estabelecer um 
protocolo para o 
programa de 
restauração das 
áreas degradadas na 
RBG. 

Definir, em parceria com 
pesquisadores que atuam 
na RBG e outros 
especialistas, um protocolo 
para a restauração das 
áreas degradadas 
existentes na RBG, 
indicando procedimentos, 
espécies utilizadas, 
produção de mudas e etc. 
Esse protocolo deve 
orientar as ações de 
restauração que ocorram 
na UC, seja por medidas 
compensatórias, por 
projetos conduzidos por 
parceiros ou para 
iniciativas conduzidas pela 
própria UC. 

1. Protocolo elaborado e 
publicado nos sítios da 
RBG e do INEA. 
 
2. Projetos de restauração 
seguindo os 
procedimentos 
estabelecidos pelo 
protocolo. 
 
 

1. Relatório publicado no site, 
artigos e outros registros 
como artigos, dissertações e 
eventuais teses, que possam 
ser geradas com esse 
trabalho. 
 

 

Elaborar com o 
CTEx um plano de 
recuperação de 
áreas degradadas 
dentro dos limites do 
Centro Tecnológico 
do Exército. 

Definir, em 2012, as 
estratégias de restauração 
das áreas do CTEx e iniciar 
a restauração dessas 
áreas. 

1. Projeto elaborado e 
publicado nos sítios da 
RBG e do INEA. 
 
2. Projetos de restauração 
seguindo os 
procedimentos 
estabelecidos pelo 
projeto. 

1. Relatório publicado no site, 
artigos e outros registros que 
possam ser gerados. 
 

 

Fazer um 
mapeamento mais 
detalhado de áreas 

Fazer um mapeamento 
detalhado das áreas da UC 
que são passíveis de 

1. Mapa de áreas para 
restauração da RBG e 
relatório com fotos, 

1. Mapa produzido e relatório 
elaborado. 
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para restauração da 
reserva. 

restauração, envolvendo 
atividades de campo, 
técnicas de sensoriamento 
remoto, indicando a área 
total da UC que deve ser 
alvo de restauração. Esse 
mapeamento deve ser 
elaborado até o final de 
2012 e subsidiar os 
projetos de restauração 
desenvolvidos na UC. 

localização e as 
características de cada 
área. 

Estabelecer parceria 
com a prefeitura e 
outras instituições 
para restaurar as 
áreas na RBG. 

Uma vez definidos os 
procedimentos de 
restauração na RBG e 
mapeadas as áreas que 
devem ser alvo de ações 
de restauração, buscar 
instituições parceiras que 
contribuam para os 
esforços de restauração na 
RBG com a prefeitura 
(como vem ocorrendo em 
outras UCs estaduais), 
empresas e etc., para que 
ao longo da implementação 
desse plano, todas as 
áreas degradadas 
mapeadas sejam alvo de 
ações de restauração. 

1. Parceiros mobilizados. 
 
2. Projetos de restauração 
de todas as áreas 
degradadas da UC em 
operação. 

1. Termos de cooperação 
para as ações de 
restauração. 
 
2. Cópia dos projetos, 
relatórios, fotos e outros 
registros das ações de 
restauração na RBG, além de 
eventuais artigos, 
dissertações e etc. 

 

Incluir as áreas que 
forem incorporadas à 
UC após a 
regularização 
fundiária no 
programa de 
restauração.  

Após a total regularização 
fundiária da RBG, incluir as 
moradias e áreas de cultivo 
no mapa de áreas a serem 
restauradas na RBG, para 
que elas possam ser alvo 
de ações de restauração. 

1. Áreas das casas e 
cultivos que forem 
integradas ao território da 
RBG, inseridas no mapa 
de áreas de restauração. 

1. Mapa  com a inclusão das 
restauradas. 
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Desenvolver um 
programa de base 
comunitária para a 
restauração das 
áreas, envolvendo e 
capacitando mão de 
obra local. 

Mobilizar parceiros e 
recursos para desenvolver 
um programa de seleção e 
formação de agentes 
ambientais locais, que 
possam auxiliar nas 
atividades de restauração 
da RBG, fortalecendo o 
papel da unidade como um 
indutor do desenvolvimento 
local. 

1. Programa de 
capacitação desenhado. 
 
2. Pelo menos um evento 
de capacitação  realizado. 
 
3. Número de agentes 
locais auxiliando nas 
ações de restauração.  

1. Projeto de capacitação 
elaborado. 
 
2. Relatório, fotos, material de 
divulgação e outros registros 
dos eventos de capacitação. 
 
3. Contrato e outros registros 
da atividade dos agentes no 
campo. 

 

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

Além da comunidade local, 
envolver outros cidadãos 
da cidade do Rio de 
Janeiro em ações 
voluntárias para apoiar a 
restauração do manguezal, 
promovendo dias de campo 
e outras atividades que 
permitam a colaboração de 
voluntários, ampliando o 
conhecimento dos 
cidadãos sobre a UC e a 
importância de se 
preservar os manguezais, e 
aumentando a colaboração 
para as ações da RBG. 

1. Pelo menos uma 
atividade ou dia de campo 
oferecida por ano, para 
mobilizar voluntários para 
as ações de restauração. 
 
2. Número de pessoas 
participando das ações 
oferecidas. 

1. Relatórios, fotos, clipping 
da divulgação na internet e 
outras mídias e demais 
registros dos eventos. 
 
2. Lista de presença dos 
voluntários participantes.  

 

 PLANO SETORIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL  
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Ampliar o número de 
guarda-parques na 
RBG. 

Ao longo dos próximos 
cinco anos, contratar pelo 
menos mais quatro guarda-
parques para a RBG, 
totalizando 10 guarda-
parques. 

1. Guarda-parques 
contratados. 

1. Quadro de funcionários da 
RBG. 

 

Dotar a UC de 
material e 

A cada ano, o responsável 
pela fiscalização em 

1. Relação dos 
equipamentos de 

1. Cópia da relação dos 
equipamentos. 
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equipamentos para 
as atividades de 
fiscalização. 

conjunto com o chefe da 
UC deve elaborar uma 
levantamento dos 
equipamentos necessários 
e a necessidade de 
manutenção dos 
equipamentos já 
existentes, para as ações 
de fiscalização da UC. 

fiscalização necessários 
elaborada anualmente. 
 
2. Número de 
equipamentos necessários 
adquiridos. 
 

 
2. Inclusão dos equipamentos 
nos registros dos bens  
patrimoniais da unidade. 

Assegurar que todos 
os funcionários da 
fiscalização 
trabalhem 
uniformizados, com 
identificação 
funcional fornecida 
pelo INEA. 

Anualmente repor os 
uniformes e verificar a 
necessidade de 
substituição da 
identificação da equipe de 
fiscalização da RBG. 

1. Uniformes e 
identificação oferecidos 
anualmente. 

1. Registro de aquisição e 
entrega do uniforme e 
identificação ao funcionário. 

 

Implantar um posto 
de fiscalização no 
limite oeste da RBG, 
na margem do rio 
Piraquê. 

Até 2013 implantar um 
posto de fiscalização na 
margem do rio Piraquê. 

1. Posto de fiscalização 
construído e em operação. 

1. Registros das atividades 
dos funcionários do posto de 
fiscalização do Piraquê. 

 

Estabelecer um 
acordo com o CTEx, 
para implantar um 
posto de fiscalização 
no Clube dos 
Marambaias. 

Até 2014 implantar um 
posto de fiscalização no 
Clube dos Marambaias, 
com câmeras para 
vigilância do tráfego de 
embarcações nos canais 
da RBG. 

1. Posto de fiscalização 
construído e em operação. 

1. Registros das atividades 
dos funcionários do posto de 
fiscalização no Clube dos 
Marambaias. 

 

Dividir o efetivo de 
guarda-parques 
entre a sede, o 
centro de educação 
ambiental a ser 
construído em 
Araçatiba e, 

Com a instalação das 
novas infraestruturas da 
RBG, em Araçatiba e no rio 
Piraquê, assegurar a 
realocação da equipe de 
fiscalização, para que 
todos os pontos da RBG 

1. Realocação da equipe 
de fiscalização, dando 
cobertura a todos os 
pontos de apoio da UC. 

1. Registro da atuação da 
equipe em cada um dos 
pontos de apoio da unidade. 
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futuramente, o posto 
de fiscalização no rio 
Piraquê. 

estejam dotados de equipe 
e possam ser beneficiados 
com ações de proteção e 
fiscalização. 

Elaborar e manter 
um banco de dados 
dos instrumentos 
administrativos 
aplicados pelos 
funcionários da RBG. 

Sistematizar as 
informações sobre os 
instrumentos 
administrativos aplicados 
pela equipe de fiscalização 
da UC em um banco de 
dados que permita realizar 
análises, gerar estatísticas 
e orientar as estratégias de 
fiscalização. 

1. Informações sobre os 
instrumentos 
administrativos 
digitalizados e 
armazenados em um 
banco de dados ou em 
planilha excel. 

1. Banco de dados com as 
informações sistematizadas. 

 

Realizar uma 
capacitação de todos 
os guarda-parques, 
chefe e subchefe 
para que todos 
estejam habilitados a 
conduzir 
embarcações. 

Estabelecer uma parceria 
com a capitania dos portos 
para que esta possa 
capacitar os funcionários 
da RBG em técnicas de 
navegação, de modo que 
estejam aptos para obter a 
carteira de habilitação para 
conduzir embarcações 
oficiais empregadas na 
navegação águas de 
interior.  Essa atividade 
deve ser conduzida no 
primeiro semestre de 2012. 

1. Chefe, subchefe e 
guarda-parques 
habilitados para conduzir 
embarcações, de posse 
da carteira de habilitação 
de condutor. 

1. Cópia das carteiras de 
habilitação. 
 
2. Número de eventos de 
patrulhamento e fiscalização 
pelos rios e canais da RBG 
conduzidos pelos 
profissionais capacitados. 
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Promover a 
capacitação de todos 
os guarda-parques 
da RBG para que 
estes possam, em 
conformidade com o 
Decreto Estadual n° 
41.089/2007 (que 
cria o Serviço de 
Guarda-Parques 
dentro do Corpo de 
Bombeiros Militar), 
ampliar seu trabalho 
de fiscalização, 
procedendo a 
lavratura de autos de 
constatação. 

Capacitar os guarda-
parques sobre os 
procedimentos de 
fiscalização, com a 
apropriada aplicação da 
legislação ambiental e 
emissão dos instrumentos 
administrativos, tornando-
os agentes de fiscalização, 
reconhecidos por portaria 
do INEA. 

1. Capacitação realizada. 
 
2. Número de funcionários 
da RBG reconhecidos 
como agentes de 
fiscalização, mediante 
publicação de portaria 
específica para este fim. 

1. Registro do evento de 
capacitação. 
 
2. Cópia da portaria com a 
publicação dos nomes dos 
funcionários habilitados para 
exercer poder de polícia 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estabelecer um 
programa de 
capacitação contínua 
para os responsáveis 
pela fiscalização da 
RBG, visando à 
padronização dos 
procedimentos, 
atualização das 
informações e 
normas sobre o tema 
e promovendo 
intercâmbios com 
outras UCs, como as 
do Mosaico Carioca, 
para a troca de 
experiências. 
 

Anualmente promover 
encontros entre a equipe 
de fiscalização da RBG e 
de outras unidades, como 
as do Mosaico, para 
discutir sobre os 
procedimentos de 
fiscalização nas UCs, 
alimentando a troca de 
experiências e renovando a 
capacitação dos agentes. 

1. Número de reuniões, 
encontros, cursos e trocas 
de experiências 
realizados. 
 
2. Número de mutirões e 
campanhas de 
fiscalização realizados na 
RBG e entorno, 
envolvendo outras UCs. 

1. Relatórios, fotos e outros 
registros das atividades de 
proteção, patrulhamento e 
fiscalização realizadas. 

 

 Manter atualizado o O cadastro dos pescadores 1. Cadastro implantado e 1. Cópia do cadastro.  
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cadastro dos 
pescadores com o 
termo de 
compromisso para a 
pesca para orientar a 
rotina de fiscalização 
do cumprimento do 
termo. 

deve ser elaborado em 
2012 e vai ordenar a 
atividade pesqueira que 
acontece dentro dos limites 
da UC. Ele será um 
instrumento valioso para a 
fiscalização da pesca 
dentro da unidade, não 
sendo permitida a presença 
na UC de pescadores que 
não constem do cadastro e 
não tenham estabelecido 
um termo de compromisso 
para a pesca na UC. Os 
pescadores que 
eventualmente não 
cumprirem os acordos 
estabelecidos no termo de 
compromisso devem ser 
excluídos do cadastro, 
desse modo, ele deve estar 
sempre atualizado. 

atualizado anualmente ou 
sempre que necessário. 

Estabelecer uma 
parceria com a 
Capitania dos 
Portos/Delegacia 
Marítima para 
monitorar os limites 
marítimos da RBG. 

Celebrar um termo de 
cooperação com a 
Capitania dos Portos, a 
exemplo do termo 
estabelecido com o CTEx, 
para que ela possa auxiliar 
a RBG na fiscalização dos 
limites marítimos da RBG. 

1. Termo de cooperação 
assinado entre as partes. 

1. Cópia do termo de 
cooperação. 

 

Instituir rotinas de 
fiscalização nos rios 
e canais da RBG 
junto com a 
Capitania dos 
Portos, para 

Realizar, a cada dois 
meses, campanhas de 
fiscalização para inibir a 
pesca e a navegação nos 
canais e rios da RBG. 

1. Número de campanhas 
e outras ações de 
patrulhamento, 
sensibilização e 
fiscalização conduzidas 
em parceria. 

1. Relatórios, fotos e outros 
registros das ações conjuntas 
desenvolvidas. 
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restringir a pesca e a 
navegação nos 
canais do Pau Torto, 
do Pedrinho e do 
Bacalhau, além dos 
rios da unidade, 
conforme prevê a 
Carta Náutica 1622, 
da região. 
 
Notificar os 
proprietários de 
embarcações que 
residem ao longo da 
Estrada Burle Marx, 
cujas embarcações 
circulam pelos rios e 
canais da RBG para 
fins recreacionais e 
de turismo. 
 

Até o segundo semestre de 
2012 enviar uma 
notificação aos 
proprietários informando 
quanto à restrição no 
trânsito de embarcações de 
turismo e passeio no 
território da UC. 

1. Notificações emitidas a 
todos os moradores 
proprietários de 
embarcações. 
 
 

1. Cópia das notificações. 
 
. 

 

 Realizar o 
cadastramento das 
embarcações cujos 
proprietários devem 
irão assinar um 
Termo de 
Compromisso com o 
INEA e receber uma 
Autorização 
Provisória para a 
circulação dessas 
embarcações na 
região. 
 

A partir de 2013 iniciar 
cadastramento dos 
proprietários cujas 
embarcações estejam 
dentro dos padrões 
estabelecidos, para 
embasar a assinatura do 
Termo de Compromisso e 
Autorização Provisória de 
circulação, como forma de 
ordenar a circulação de 
embarcações nesse 
território.  

2. Termo de compromisso 
assinado e vigorando até 
o segundo semestre de 
2013. 

2. Cópia dos termos de 
compromisso 

 

Emitir um auto de Auto de constatação 1. Auto de constatação 1. Cópia do auto de  
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constatação para o 
condomínio que 
construiu parte da 
sua quadra de 
esportes no setor 4 
da RBG, impondo as 
medidas cabíveis.  

emitido até primeiro 
semestre de 2012, dando 
início aos desdobramentos 
dessa ação.  

emitido, com 
desdobramentos sendo 
encaminhados. 

constatação. 

Identificar a empresa 
proprietária da EBR 
(localizada no 
Campo do Saco, no 
setor 2)  

Emitir uma notificação para 
a empresa solicitando que 
ela apresente cópia do 
licenciamento, que deve 
ser avaliado em conjunto 
com a DILAN, para verificar 
as medidas necessárias 
para a regularização dessa 
EBR, incompatível com a 
UC.  

1. Notificação emitida. 
 
2. Avaliação do 
licenciamento concluída e 
medidas necessárias para 
a regularização da 
situação sendo tomadas.  

1. Cópia na notificação. 
 
2. Cópia do licenciamento da 
EBR. 
 
3. Relatório elaborado pela 
equipe da UC quanto ao 
encaminhamento desse caso. 

 

 Notificar o 
proprietário da casa 
localizada próxima à 
margem do rio 
Piraquê, no setor 2 
da RBG.  

Emitir uma notificação aos 
proprietários dessa 
residência para que estes 
apresentem documentação 
que comprovem a 
titularidade da área, caso 
as possuam, para que eles 
possam ser incorporados 
ao programa de 
regularização fundiária da 
RBG. 

1. Notificação emitida. 
 
2. Situação da 
documentação avaliada 
(caso haja documentação) 
e estratégia para a 
regularização dessa área 
definida (desafetação, 
desapropriação ou 
reassentamento) e em 
operação. 

1. Cópia da notificação. 
 
2. Relatório com a análise da 
situação documental da 
propriedade, com a definição 
da estratégia de 
regularização dessa área.  

 

 Desenvolver um 
programa de 
formação de agentes 
locais, dirigido aos 
membros da 
comunidade do 
entorno, para que 
estes possam apoiar 

Até 2014 promover um 
programa de capacitação 
de agentes locais para 
auxiliarem na orientação ao 
público em geral quanto 
aos usos permitidos na 
unidade, as ações de 
ordenamento ao uso do 

1. Mobilização dos 
agentes e capacitação 
oferecida aos mesmos. 

1.  Relatório, fotos e outros 
registros das atividades 
realizadas. 
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os agentes de 
fiscalização 
ambiental na 
orientação quanto 
aos limites da 
unidade e no 
patrulhamento da 
área. 

território, etc.  
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Colocar em 
operação o plano de 
prevenção e 
combate a incêndios. 

Plano de prevenção e 
combate a incêndios da 
RBG em operação, sendo 
revisado anualmente. 

1. Ações previstas no 
plano de prevenção sendo 
conduzidas. 
 
2. Número de notificações 
preventivas emitidas 
anualmente. 
 
3. Número de ocorrências 
de incêndio na UC e 
entorno e área queimada 
anualmente. 

1. Relatório, fotos e outros 
registros das atividades de 
prevenção e combate 
realizadas. 
 
2. Registro das notificações 
emitidas e das ocorrências de 
incêndio. 
 
 

 

Solicitar apoio do 
CTEx para a revisão 
e execução do plano 
de prevenção e 
combate a incêndios 
florestais da RBG 

Revisar o plano 
anualmente, com base na 
avaliação das ações 
implantadas no ano 
anterior, contando com o 
apoio do CTEx para a 
implementação do mesmo. 

1. Cópia do plano de 
prevenção e combate a 
incêndios apresentada 
anualmente, com previsão 
orçamentária.  
 
2. Percentual das ações 
propostas que são 
implementadas 
anualmente. 

1. Cópia do plano de 
prevenção e combate a 
incêndios. 
 
2. Relatório de avaliação da 
implementação do mesmo. 

 

Capacitar os guarda-
parques da RBG na 
utilização de GPS. 

Realizar, no primeiro 
semestre de 2012, uma 
atividade de capacitação 
da equipe técnica e de 
fiscalização funcionários da 
RBG, para que estes 

1. Funcionários 
capacitados. 
 
2. Número de notificações 
e autos emitidos com 
dados georreferenciados. 

1. Certificado, relatório, fotos 
ou outros registros do evento 
de capacitação. 
 
2. Cópia das notificações e 
autos emitidos com as 
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possam manejar 
apropriadamente os 
aparelhos de GPS que a 
UC possui, gerando 
informações sempre 
georreferenciadas no 
banco de dados de 
fiscalização e relatórios de 
atividades. 

coordenadas. 

Criar e manter um 
banco de dados 
georreferenciado das 
notificações e 
incêndios. 

Sistematizar as 
informações sobre as 
notificações e ocorrências 
de incêndios realizadas 
pelos guarda-parques da 
RBG, e organizá-las em um 
banco de dados 
(compartilhado com as 
informações de 
fiscalização), que permita 
realizar análises, gerar 
estatísticas e orientar as 
estratégias de prevenção e 
combate. 

1. Informações sobre as 
notificações emitidas, 
registro das ocorrências 
de incêndios, registro das 
situações de combate e 
etc., armazenados em um 
banco de dados ou em 
planilha excel. 

1. Banco de dados com as 
informações sistematizadas. 

 

Solicitar junto à 
prefeitura a limpeza 
da faixa de domínio 
da Avenida das 
Américas. 

Enviar ofício à prefeitura 
solicitando a limpeza e 
manutenção constante na 
faixa de domínio ao longo 
da Avenida das Américas, 
evitando incêndios dentro 
do território da UC. 

1. Ofício enviado. 
 
2. Manutenção da área 
sendo realizada 
anualmente. 

1. Cópia do ofício. 
 
2. Registro das atividades de 
manutenção da área. 

 

Solicitar ao CTEX a 
limpeza da faixa do 
seu território 
adjacente à Avenida 
das Américas. 

Orientar o CTEx e seus 
brigadistas para realizar o 
monitoramento dessa área, 
evitando incêndios. 

1. Presença de militares 
monitorando a área. 
 
2. Ausência de incêndios 
no local. 

  

Implantar os aceiros Definir com a equipe de 1. Locais para a 1. Aceiros implantados.  
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ao longo da Avenida 
das Américas,  nos 
setores 1, 2, 3 e 4. 
 

guarda-parques os locais 
indicados para a confecção 
de aceiros ao longo da 
Avenida das Américas, 
com base nos sítios 
indicados no plano de 
manejo. 

implantação dos aceiros 
definidos no plano de 
prevenção e combate a 
incêndios. 
 
2. Aceiros implantados. 

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

Definição quanto à 
viabilidade da implantação 
da torre de observação, 
com indicação do local. 

1. Torre implantada, caso 
a decisão seja viável. 

1. Torre implantada.  

Realizar anualmente 
a capacitação dos 
brigadistas.  

Renovar, a cada ano, a 
capacitação dos brigadistas 
do CTEx em técnicas de 
prevenção, combate e 
primeiros socorros, 
garantindo um efetivo de 
brigadistas preparados 
para as ações de combate. 

1. Evento de capacitação 
realizado, anualmente. 

2. Relatório, fotos e outros 
registros dos eventos de 
capacitação. 

 

Realizar um 
programa de 
treinamento de 
brigadas voluntárias, 
dirigidas às 
comunidades do 
entorno. 
 

A partir de 2014, realizar 
um programa de formação 
de brigadistas voluntários, 
como forma de ampliar a 
participação da 
comunidade nas ações de 
prevenção e combate na 
UC e em sua ZA e de 
aumentar a integração com 
as comunidades. 

1. Pelo menos 30 
brigadistas formados, 
auxiliando nas ações de 
prevenção e combate. 

1. Registro das oficinas de 
capacitação. 
 
2. Registro da atuação dos 
brigadistas voluntários nas 
ações de prevenção e 
combate. 

 

Dotar os brigadistas 
de equipamentos de 
proteção individual. 

Adquirir anualmente os 
equipamentos de proteção 
individual previstos no 
plano de prevenção e 

1. Equipamentos 
adquiridos e 
disponibilizados 
anualmente à equipe de 

1. Registro da entrega dos 
equipamentos à equipe. 
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combate a incêndios da 
RBG e garantir que toda a 
ação de combate seja feita 
com esses equipamentos. 

guarda-parques. 
 
 

Desenvolver 
materiais educativos 
sobre os riscos dos 
incêndios. 

Planejar com a equipe de 
educação ambiental da 
RBG a produção de 
materiais educativos e de 
orientação quanto às 
medidas de prevenção e 
combate a incêndios, que 
devem ser distribuídas nas 
campanhas de prevenção e 
ações de combate. 

1. Materiais produzidos e 
sendo distribuídos durante 
as ações de prevenção e 
as de combate. 

1. Cópia do material 
produzido. 
 
2. Relatório de 
implementação do plano de 
prevenção e combate a 
incêndios com registros da 
distribuição dos folders. 
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Ampliar o quadro de 
vigilantes, com 
rodízio de 
seguranças no 
período noturno e 
diurno. 

Dobrar o número de 
vigilantes patrimoniais na 
RBG, totalizando oito 
vigilantes, com a 
implantação do centro de 
educação ambiental e do 
posto de fiscalização no rio 
Piraquê. 

1. Número de vigilantes 
contratados. 

1. Contrato da empresa que 
fornece esses profissionais. 

 

Capacitar os 
vigilantes e oferecer-
lhes seminários de 
reciclagem periódica. 

Anualmente investir na 
capacitação e preparo dos 
vigilantes patrimoniais da 
RBG, de forma a 
compreenderem o contexto 
do seu trabalho em uma 
UC, suas peculiaridades, 
de modo que eles tenham 
noções sobre busca e 
salvamento, primeiros 
socorros, educação e 
legislação ambiental e 
combate a incêndios 
florestais. 

1. Número de eventos, 
cursos, palestras, reuniões 
e outras ações de 
formação dos vigilantes 
sendo conduzidos na UC. 
 
2. Número de vigilantes 
formados. 

1. Relatório, fotos e outros 
registros das ações de 
formação dirigidas aos 
vigilantes. 
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Instalar guaritas para 
a vigilância 
patrimonial em todos 
os núcleos da 
reserva. 

Instalar guaritas na sede, 
no centro de educação 
ambiental. 

1. Guaritas instaladas. 1. Guaritas instaladas.  

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

Reforçar para a empresa 
contratada sobre a 
obrigatoriedade de que 
todos os vigilantes 
trabalham uniformizados e 
com identificação visível. 

1. Verificar a utilização de 
uniformes e identificação. 
 
2. Notificações ao 
funcionário no caso do 
não cumprimento da 
determinação. 

1. Registro das visitas 
aos postos de trabalho dos 
vigilantes. 
2. Notificações emitidas 
no caso do descumprimento 
da determinação. 

 

 PLANO SETORIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO  
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Ampliar o quadro de 
funcionários com a 
contratação de 23 
funcionários. 

Ampliar o número de 
funcionários da RBG nos 
próximos cinco anos, 
preferencialmente com 
base em concurso público, 
com a criação de cargos 
estratégicos para a 
implantação da UC e o 
aumento do número de 
funcionários em cargos já 
existentes. 

1. Número de funcionários 
contratados por meio de 
concurso público. 
 
2. Número de funcionários 
cedidos ou terceirizados. 

1. Registro dos novos 
funcionários.  

 

Elaborar o regimento 
interno da reserva, 
com a estrutura 
organizacional e as 
atribuições de cada 
cargo, detalhando 
ainda o 
funcionamento da 
unidade, e publicar 
em portaria do 
órgão. 

Elaborar  o regimento 
interno da RBG no primeiro 
semestre de 2012, 
descrevendo a estrutura 
organizacional da unidade 
e as atribuições de cada 
cargo. 

1. Regimento do interno 
elaborado. 

1. Cópia do regimento 
interno. 

 

A implantação da Iniciar as obras de reforma 1. Reforma, ampliação e 1. Conclusão das obras.  
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estrutura deve vir 
acompanhada da 
instalação de 
infraestrutura 
adequada para 
acomodar essa 
equipe. 

e ampliação da sede da 
RBG, bem como as obras 
de construção do centro de 
educação ambiental em 
2012, assim como a 
instalação do posto de 
fiscalização no rio Piraquê. 

construção da nova 
infraestrutura da RBG 
concluídos e em 
operação. 

Coordenação de 
administração, 
pesquisa e proteção, 
bem como chefe e 
subchefe deverão 
ficar na sede da 
RBG. A coordenação 
de educação 
ambiental e 
patrimonial deve ficar 
lotada no centro de 
educação ambiental, 
em Araçatiba. 

Uma vez instalada a nova 
infraestrutura e contratados 
os funcionários que irão 
ocupar os novos cargos na 
unidade,  redistribuir os 
funcionários, de modo a 
concentrar o trabalho 
administrativo, de 
fiscalização e pesquisa na 
sede e as ações de 
educação ambiental em 
Araçatiba.  

1. Funcionários 
contratados e alocados 
apropriadamente. 

1. Quadro de funcionários.   

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

A coordenação de 
administração deve ficar 
lotada na sede da RBG e 
trabalhar junto ao gestor, 
organizando todo o 
trabalho administrativo, de 
compras, manutenção da 
unidade, e etc. 

1. Coordenação de 
administração instituída e 
trabalhando na sede, 
atendendo a demanda de 
todos os núcleos da UC. 

1. Relatórios, planilhas e 
outros registros do trabalho 
administrativo. 

 

Planejamento 
orçamentário anual 

Anualmente, o chefe e o 
subchefe da RBG devem 
trabalhar com a 
coordenação de 
administração, sob a 
orientação da DIAF e da 
DIBAP, na realização do 
planejamento orçamentário 

1. POA elaborado e 
aprovado pela DIAF e 
DIBAP.  

1. Cópia do POA, destacando 
a previsão das despesas. 
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anual (POA) da RBG, 
fazendo uma previsão das 
despesas necessárias para 
o ano subsequentes 
(considerando apenas 
serviços e despesas com 
manutenção, não custos 
fixos). Esse orçamento 
deve ser elaborado a cada 
início de ano fiscal e ser 
monitorado pelo 
coordenador de 
administração, sob a 
supervisão do chefe da UC. 

Informar o INEA 
sobre as 
necessidades de 
investimento para 
otimizar os projetos.  

Anualmente, fazer uma 
previsão das necessidades 
de investimento na UC, que 
deve ser apresentada no 
POA, para otimizar a 
elaboração e envio de 
propostas à Câmara 
Técnica de Compensação 
Ambiental que possam ser 
feitas em conjunto com 
outras UCs. 

1. Previsão anual das 
necessidades de 
investimento na UC 
encaminhadas à DIBAP 
com o POA.  

1. Cópia do POA, destacando 
a previsão dos investimentos. 

 

Avaliar e criar 
mecanismos que 
permitam contratar 
mão de obra 
temporária local para 
a manutenção da 
sede e da unidade 

Constituir um grupo de 
trabalho entre funcionários 
da UC e técnicos da DIBAP 
e da DIAF para avaliar o 
desenho de um mecanismo 
financeiro que permita a 
contratação de mão de 
obra temporária local, para 
serviços de manutenção, 
reparos, limpeza, 
jardinagem, manutenção 

1. Grupo de trabalho 
constituído. 
2. Mecanismo 
estabelecido e publicado e 
sendo testado na RBG. 
 
3. Número de serviços 
contratados por esse 
mecanismo, avaliando o 
custo-benefício da sua 
implantação. 

1. Relatórios e pareceres 
emitidos pelo grupo de 
trabalho. 
 
2. Cópia da portaria  ou outro 
instrumento legal que 
reconhece o mecanismo. 
 
3. Relatório de avaliação da 
implantação do mecanismo. 
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das embarcações e outros 
serviços, beneficiando a 
comunidade do entorno da 
UC.  

A coordenação de 
proteção deve ser 
conduzida pelo chefe 
do serviço de 
guarda-parques da 
UC. 

Instituir a coordenação de 
proteção da RBG, que 
deve ser liderada pelo 
chefe do serviço de 
guarda-parques, 
responsável por conduzir a 
elaboração do plano de 
fiscalização da UC. 

1. Coordenação de 
proteção instituída. 
 
2. Plano de fiscalização 
elaborado e em operação. 

1. Cópia do plano de 
fiscalização. 

 

Informar os usuários 
da UC sobre as suas 
normas e regimento 
interno. 

Regimento interno 
elaborado e afixado na 
sede, no centro de 
educação ambiental e nos 
postos de fiscalização da 
RBG, e funcionários 
orientando pesquisadores, 
alunos e outros visitantes 
quanto ao seu conteúdo. 

1. Regimento interno 
elaborado e disponível 
para consulta na UC. 
 

1. Cópia do regimento 
interno. 

 

Capacitar os 
funcionários da UC 
em temas diversos. 

Instituir um programa de 
capacitação dos 
funcionários da UC em 
temas diversos, que vão 
desde o conhecimento do 
manguezal e da 
biodiversidade da RBG, até 
temas como elaboração de 
projetos. A definição do 
tema de capacitação deve 
ser feita anualmente pelo 
chefe da UC e sua equipe, 
para que este possa 
articular palestras com 
pesquisadores, equipe da 

1. Definição dos temas e 
cursos de capacitação que 
serão oferecidos à equipe 
da RBG anualmente. 
 
2. Número de cursos e 
palestras realizadas para 
a equipe da UC. 
 
3. Número de funcionários 
participando de cursos de 
capacitação oferecidos por 
ONGs, universidades e 
etc.  

1. Cópia do POA, com a 
previsão das despesas de 
capacitação.  
 
2. Relatórios, fotos e outros 
registros das palestras, 
reuniões e cursos oferecidos 
aos funcionários da RBG. 
 
3. Cópia dos certificados de 
cursos apresentados pelos 
funcionários. 
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DIBAP e ainda prever no 
POA despesas para a 
contratação de curso de 
capacitação da equipe da 
UC. 

Fortalecer a 
participação da RBG 
no Mosaico Carioca. 

Fortalecer a participação 
da RBG no Mosaico 
Carioca, participando das 
reuniões, compartilhando 
experiências e assumindo 
um assento no Conselho 
do Mosaico ou em uma de 
suas Câmaras Técnicas.  

1. Relatório de 
participação das reuniões 
do Mosaico. 
 
2. Número de ações 
conjuntas desenvolvidas 
com outras UCs do 
Mosaico. 
 
3. Registro da entrada da 
RBG como parte do 
Conselho ou da Câmara 
Técnica da RBG. 

1. Cópia dos relatórios de 
participação das reuniões do 
Mosaico, além de fotos e 
outros registros. 
 
2. Relatório das ações 
conjuntas e compartilhamento 
de experiência com as UCs 
do Mosaico. 
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Contratar e iniciar as 
obras para a reforma 
da sede. 

Acompanhar o processo de 
licitação para a reforma da 
sede da RBG, assegurando 
que as obras sejam 
concluídas até o final de 
2012. 

1. Reformada da sede 
concluída, com a nova 
infraestrutura em 
operação. 
 
2. Evento de inauguração 
da nova sede, com a 
participação de parceiros, 
conselheiros, 
comunidades e divulgação 
nos meios de 
comunicação. 

1. Sede reformada. 
 
2. Registros do evento de 
inauguração da sede. 

 

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

Acompanhar o processo de 
licitação para a construção 
do centro de educação 
ambiental da RBG, 
assegurando que as obras 
sejam concluídas até o final 

1. Construção do centro 
de educação ambiental 
concluída, com a nova 
infraestrutura em 
operação. 
 

1. Centro de educação 
ambiental construído. 
 
2. Registros do evento de 
inauguração do centro. 
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de 2012. 2. Evento de inauguração 
do centro de educação 
ambiental, com a 
participação de parceiros, 
conselheiros, 
comunidades e divulgação 
nos meios de 
comunicação. 

Implantar o posto de 
fiscalização na 
margem direita no rio 
Piraquê. 

Avaliar com a DILAM o 
andamento da medida 
compensatória que irá 
subsidiar a construção do 
posto de fiscalização no rio 
Piraquê, para que este seja 
instalado até o final de 
2013.  

1. Posto de fiscalização 
construído e em operação. 

1. Posto de fiscalização em 
operação. 

 

Negociar com o 
CTEx a implantação 
de um posto de 
fiscalização no Clube 
dos Marambaias. 

Avaliar com o CTEx a 
implantação de um posto 
avançado de fiscalização 
da RBG no Clube dos 
Marambaias até 2013, cuja 
fiscalização deve ser 
compartilhada entre o 
SEGPAR e os militares do 
CTEx. 

1. Posto de fiscalização no 
Clube dos Marambaias em 
operação. 

1. Relatórios, fotos e outros 
registros das ações de 
fiscalização conduzidas na 
região. 

 

Adquirir mobiliários e 
equipamentos de 
escritório para as 
novas instalações.  

Definir, em parceria com o 
setor de arquitetura da 
DIBAP o mobiliário e 
equipamentos de escritório 
para as novas instalações 
da RBG, remanejando os 
equipamentos existentes e 
em bom estado de 
funcionamento e adquirindo 
os novos necessários.  Os 
recursos para a aquisição 

1. Relação dos 
equipamentos necessários 
elaborada e anexada ao 
POA de 2013. 

1. Equipamentos adquiridos e 
patrimoniados pelo INEA. 
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destes devem estar 
previstos no POA da RBG. 

 Realizar todas as 
contratações de 
serviços e aquisição 
de equipamentos e 
materiais de acordo 
com a Resolução 
SEA 216/2010. 

Utilizar como critério, as 
exigências dispostas na 
Resolução SEA 216/2010,  
sobre o atendimento aos 
critérios de qualidade 
ambiental e 
sustentabilidade social 
exigidos dos fornecedores 
nos processos de licitação 
para a compra de produtos 
e serviços para a RBG. 

1. Critérios 
socioambientais dos 
fornecedores verificados, 
conforme prerrogativas da 
Resolução SEA 216/2010. 

1.Registro da verificação dos 
procedimentos. 

 

 Produzir 
periodicamente um 
relatório geral do 
estado de 
conservação de 
todas as edificações, 
mobiliários e 
equipamentos da 
RBG.  

1. Relatório do estado geral 
das edificações, 
equipamentos e mobiliários 
realizado pela 
Coordenação de 
Administração e 
Manutenção da RBG, com 
apoio do serviço de 
arquitetura da DIBAP: 

1. Relatório realizado 
anualmente. 

1. Cópia do relatório.  

 Ampliar o número de 
viaturas da RBG. 

Prever anualmente no POA 
recursos para o reparo e 
manutenção das viaturas 
da RBG e em 2013, prever 
a aquisição de uma nova 
viatura para a RBG. 

1. POA elaborado, com a 
previsão de manutenção 
das viaturas. 
 
2. Número de viaturas em 
funcionamento na RBG. 
 
3. Nova viatura adquirida 
em 2013. 

1. Cópia do POA com 
previsão de gastos para a 
manutenção dos veículos e 
aquisição de um novo no 
planejamento de 2013. 
 
2. Registro de uso mensal 
das viaturas da RBG. 

 

 Manter as cercas da 
RBG em bom 
estado. 

Durante o trabalho de 
fiscalização, identificar os 
possíveis danos ou 
desgastes sofridos pelas 
cercas da UC, cujas 

1. POA prevendo recursos 
para a manutenção das 
cercas. 
 
2. Relatório anual da RBG 

1. Copia do POA. 
 
2. Cópia do relatório com 
fotos das cercas em bom 
estado. 
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necessidades de reparos 
devem ser previstas 
anualmente no POA. 

com registro das cercas 
em bom estado de 
conservação.  

 Complementar a 
sinalização da RBG. 

Até 2013, complementar a 
sinalização da RBG, 
instalando novas placas ao 
longo da Avenida das 
Américas nos setores 1, 2, 
3 e 4, na porção norte dos 
setores 3 e 4, ao longo da 
Estrada Bule Marx, na 
margem direita à jusante 
do Rio Piraquê, ampliando 
a sinalização dos limites 
terrestres da Reserva. 
Buscar alternativas para a 
sinalização das vias fluviais 
e marítimas, aumentando o 
reconhecimento em campo 
e orientando os usuários e 
público em geral quanto 
aos usos permitidos na 
RBG. 

1. Número de placas 
instaladas. 
 
2. Projeto de sinalização 
da parte  aquática da UC, 
com a implantação dessa 
sinalização. 
 
3. Redução no número de 
entradas não permitidas 
na UC, em função de uma 
sinalização mais 
ostensiva. 

1. Foto e outros registros da 
instalação das placas. 

 

 Diretrizes Gerais 
para os projetos e 
obras realizadas na 
RBG sendo 
seguidas. 

Assegurar que todas as 
obras de construção e 
reforma da RBG irão seguir 
as diretrizes gerais 
estabelecidas para a RBG, 
que inclui critérios de 
redução do impacto 
ambiental as obras, 
utilização de materiais 
sustentáveis, sistemas de 
reaproveitamento de água, 
reciclagem de resíduos e 
etc. 

1. Diretrizes fornecidas e 
negociadas com a 
empresa vencedora da 
licitação para as obras de 
reforma e construção. 
 
2. Relatório de 
acompanhamento dos 
funcionários da RBG, com 
a colaboração dos 
advogados da DIBAP para 
o cumprimento dessas 
diretrizes.  

1. Cópia do relatório.  
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 Paisagismo próximo 
a áreas edificadas da 
UC, deve se procurar 
utilizar espécies 
nativas, que sejam 
de ocorrência local. 
 

Assegurar que as espécies 
empregadas no paisagismo 
das edificações da RBG 
sejam nativas, de 
ocorrência local. 

1. Orientação fornecida ao 
fornecedor que vencer a 
licitação para a prestação 
desse serviço na UC: 

1. Relatório de 
acompanhamento da 
implantação do projeto 
paisagístico da RBG. 

 

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

Inserir no projeto de 
construção e reforma da 
RBG, o uso de 
equipamentos que 
favoreçam a economia de 
energia elétrica, com 
reaproveitamento da luz 
natural e outras tecnologias 
disponíveis, instituindo uma 
rotina mensal de 
monitoramento do 
consumo, orientando os 
funcionários da RBG para 
os princípios de redução de 
desperdício. 

1. Projetos implantados 
utilizando os princípios e 
instrumentos que 
contribuam para reduzir o 
consumo de energia 
elétrica. 

1. Relatório e 
acompanhamento das obras 
de reforma e construção e 
cópia do projeto, destacando 
esses aspectos. 

 

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

Inserir no projeto de 
construção e reforma da 
RBG, o uso de 
equipamentos que 
favoreçam a economia de 
água, com sistemas de 
reaproveitamento da água 
e outras tecnologias 
disponíveis, instituindo uma 
rotina mensal de 
monitoramento do 
consumo, orientando os 
funcionários da RBG para 
os princípios de redução de 

1. Projetos implantados 
utilizando os princípios e 
instrumentos que 
contribuam para reduzir o 
consumo de água. 

1. Relatório e 
acompanhamento das obras 
de reforma e construção e 
cópia do projeto, destacando 
esses aspectos. 
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desperdício. 
 Assegurar que 

sistema de esgoto de 
toda a unidade deve 
estar de acordo com 
a NBR 7.229/93  

Inserir no projeto de 
construção e reforma da 
RBG, a construção do 
sistema de esgoto, em 
acordo com a NBR 
7.229/93. 

1. Sistema de esgoto 
construído de acordo com 
a NBR  7.229/93. 

  

 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, que 
fixa os requisitos 
exigíveis nas 
edificações de 
acordo com seu uso. 

Ter todas as instalações da 
RBG equipadas com 
sistemas de segurança 
contra incêndios, seguindo 
Decreto 35.671/2009. 

1. Projeto específico de 
segurança contra 
incêndios para as 
instalações da RBG 
elaborado. 
 
2. Equipamentos se 
segurança instalados. 

1. Registro da instalação dos 
equipamentos se segurança 
em acordo com  o Decreto 
35.671/2009. 

 

 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. 

Assegurar a acessibilidade 
no projeto de construção e 
reforma da RBG, conforme 
NBR 9050/04. 

1. Planta da sede e centro 
de educação ambiental 
constando a implantação 
de estruturas que 
permitam a acessibilidade 
em toda a infraestrutura 
da UC, de acordo com a 
NBR 9050/04.   

1. Cópia da planta 
destacando os aspectos de 
acessibilidade. 

 

 Instalar lixeiras de 
coleta seletiva nos 
núcleos da RBG. 

Lixeiras instaladas em 
vários pontos da RBG; 
assegurando a correta 
separação e destino dos 
resíduos sólidos gerados 

1. Lixeiras instaladas. 1. Lixeiras instaladas.  
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na UC. 
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 Acompanhar o 
trabalho de 
regularização 
fundiária da unidade 
conduzido pela SPU. 

Acompanhar o processo 
conduzido pelo SPU e 
gerar relatórios das 
reuniões, compartilhando 
as informações com as 
famílias envolvidas.   

1. Relatórios gerados e 
reuniões de divulgação 
dessas informações. 

1. Cópia dos relatórios.  

Avaliar as casas que 
podem ser 
aproveitadas como 
infraestrutura para a 
UC  

Uma vez concluído o 
processo de regularização 
fundiária da RBG, avaliar 
com a equipe de 
engenheiros e arquitetos 
da DIBAP quais casas 
podem ser aproveitadas 
para a administração da 
RBG, as demais devem ser 
demolidas e as áreas 
destinadas à restauração. 

1. Relatório com 
informações sobre a 
infraestrutura passível de 
ser reaproveitada, com a 
definição  e indicação dos 
usos dessas áreas. 
 
 

1. Cópia do relatório.  
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Mapear instituições 
nacionais e 
internacionais, 
públicas ou privadas 
com potencial de 
parceria com a RBG. 

Elaborar um mapeamento 
buscando informações pela 
internet e por meio do 
contato com instituições 
parceiras, de instituições 
públicas e privadas, que 
tenham perfil para 
desenvolverem projetos em 
parceria com a RBG, 
especialmente para 
pesquisa, educação 
ambiental e patrimonial, 
gestão da pesca, proteção 
do manguezal e como 
eventuais fontes de 
recursos para essas linhas 
de ação. 

1. Relatório elaborado, 
com nome, missão 
institucional, contatos e 
perspectivas de 
colaboração com a 
instituição. 
 
2. Número de instituições 
contatadas a partir desse 
levantamento. 
 
3. Número de termos de 
cooperação estabelecidos 
a partir desse 
levantamento. 

1. Cópia do relatório. 
 
2. Cópia dos termos de 
cooperação. 

 

Mapear instituições Elaborar um mapeamento 1. Relatório elaborado, 1. Cópia do relatório.  
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públicas e privadas 
para ações 
integradas para o 
desenvolvimento 
local 

de instituições públicas e 
privadas que atuam com 
projetos de economia 
solidária e desenvolvimento 
local, que possam 
estabelecer projetos em 
parceria com a RBG para 
atuar na sua zona de 
amortecimento, em 
especial com as 
comunidades de 
pescadores que vivem nos 
limites da UC. 

com nome, missão 
institucional, contatos e 
perspectivas de 
colaboração com a 
instituição. 
 
2. Número de instituições 
contatadas a partir desse 
levantamento. 
 
3. Número de termos de 
cooperação estabelecidos 
a partir desse 
levantamento. 

 
2. Cópia dos termos de 
cooperação. 

Contatar as 
Universidades e 
Instituições de 
Pesquisa  

Organizar uma agenda de 
reuniões com 
Universidades e 
Instituições de Pesquisa do 
Rio de Janeiro e 
participação de encontros 
científicos, apresentando 
os temas prioritários de 
pesquisa na RBG nas 
diversas áreas do 
conhecimento, a 
infraestrutura disponível e 
os procedimentos para a 
pesquisa na UC. 

1. Número participações 
em reuniões e eventos de 
pesquisa. 
 
2. Aumento de 50% no 
número de pesquisas 
autorizadas na RBG. 

1. Registro das participações 
em reuniões e nos eventos. 
 
2. Autorizações de pesquisa e 
relatórios dos projetos em 
andamento.  

 

Estabelecer 
parcerias com as 
associações de 
moradores e 
restaurantes de 
Barra de Guaratiba 

Ampliar o diálogo com a 
comunidade local, por meio 
do contato com 
associações de moradores 
e representantes do polo 
gastronômico de Guaratiba, 
apresentando a RBG, suas 
normas e objetivos 

1. Número de reuniões 
estabelecidas com esses 
segmentos. 

1. Relatório, fotos, material de 
divulgação e outros registros 
das reuniões e eventos 
realizados em parceria. 
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específicos e distribuindo 
folders sobre a UC e 
organizando/participando 
de ações locais com esses 
parceiros. 

Contatar a Comlurb 
para intensificar 
coleta lixo doméstico 
no entorno da RBG. 

Enviar um ofício à Comlurb 
reforçando a importância 
da coleta sistemática de 
lixo nos bairros localizados 
no entorno da UC. 

1. Ofício enviado. 
 
2: Monitoramento da 
coleta e da quantidade de 
lixo encontrada nos 
manguezais, elaborando 
um dossiê que posa ser 
entregue à empresa. 

1. Cópia do ofício. 
 
2. Relatório com o 
monitoramento do lixo nos 
manguezais da UC e entorno 
imediato. 

 

Ampliar o diálogo 
com as Secretarias 
Municipais de 
Habitação, Meio 
ambiente, Economia 
Solidária e 
Planejamento 
Urbano.  

Enviar uma cópia do 
Resumo Executivo do 
Plano de Manejo para 
representantes das 
diversas secretarias 
municipais, destacando as 
ações previstas no plano e 
as oportunidades de 
colaboração com o 
município para promover o 
desenvolvimento local e 
minimizar impactos sobre a 
UC e avaliando a 
possibilidade de ações 
conjuntas serem 
desenvolvidas. 

1. Número de ofícios 
enviados. 
 
2. Número de visitas 
realizadas a essas 
secretarias. 

1. Cópia dos ofícios. 
 
2. Registro das reuniões com 
as referidas secretarias. 

 

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

Mobilizar a Secretaria 
Municipal de Urbanismo 
para discutir sobre o PEU 
de Guaratiba, reforçando a 
importância de limitar o 
parcelamento do solo em 
áreas estratégicas da ZA 

1. Número de reuniões 
realizadas sobre o PEU de 
Guaratiba. 
 
2. Acompanhamento do 
processo de discussão do 
PEU. 

1. Relatório, fotos e outros 
registros das reuniões e 
acompanhamento das 
discussões. 
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da RBG. 
Estabelecer 
comunicação com a 
Secretaria Municipal 
de Transportes sobre 
a duplicação das 
estradas de Barra de 
Guaratiba e Pedra 
de Guaratiba, 
previstas no Plano 
de Desenvolvimento 
Sustentável do 
Município. 

Encaminhar uma cópia do 
resumo executivo do plano 
de manejo da RBG para a 
Secretaria Municipal de 
Transportes, e estabelecer 
um diálogo sobre a 
duplicação prevista da 
Estrada Burle Marx e das 
implicações ambientais 
dessa ação. 

1. Resumo executivo 
encaminhado. 
 
2. Participação do gestor 
em reuniões com a 
referida Secretaria  e 
posicionamento definido 
em relação aos impactos 
dessa obra. 

1. Registros de participação 
de reuniões  com a referida 
secretaria. 

 

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, 
bem como em todo o 
entorno da unidade. 

Estabelecer uma agenda 
de trabalho com a DLINC, 
envolvendo outros órgãos 
licenciadores, sobre os 
impactos das indústrias da 
baía de Sepetiba para a 
UC, avaliando medidas e 
procedimentos que podem 
ser adotados em futuros 
licenciamentos. 

1. Reunião com a DLINC e 
agenda de trabalho 
definida, com os 
procedimentos de diálogo 
que devem ser 
instaurados no caso de 
licenciamentos na baía de 
Sepetiba, ZA da RBG. 

1. Relatório e outros registros 
da reunião. 
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Elaborar um plano 
de sustentabilidade 
financeira para a 
RBG. 

Elaborar um plano de 
sustentabilidade financeira 
para a RBG, envolvendo 
técnicos da DIAF e da 
DIBAP, que inclua o custo 
de manutenção dessa UC 
(custos fixos, variáveis e 
investimentos), que possa 
orientar uma estratégia de 
captação de recursos para 

1. Plano elaborado até o 
começo de 2013. 
 
2. Apresentação do plano 
a parceiros mapeados no 
programa de cooperação 
institucional. 
 
3. Recursos captados a 
partir desse planejamento. 

1. Cópia do planejamento. 
 
2. Relatórios de reuniões com 
parceiros estratégicos para 
apresentar possibilidades de 
parcerias. 
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a UC, mapeando parceiros 
que potencialmente possa 
apoiar a implantação desse 
plano. 

 

Estudar outras 
estratégias para a 
UC gerar receita 
própria. 

Estudar com a DIAF e a 
DIBAP um plano de 
geração de receitas para a 
RBG que inclua, além do 
direito de uso de imagem, 
as atividades de visitação 
escolar ou outras 
atividades educacionais.  

1. Estudo realizado, 
mapeando oportunidades 
de geração de receita e a 
viabilidade por meio das 
atividades desenvolvidas 
na UC. 
 
2. Desenvolver, ao longo 
dos próximos cinco anos, 
um projeto piloto dessa 
natureza. 

1. Cópia do estudo e parecer. 
 
2. Relatório de 
acompanhamento do projeto 
piloto implementado. 

 

Realizar um estudo 
para avaliar a 
concessão, 
permissão ou 
autorização de 
serviço para apoiar a 
visitação com fins 
educacionais na 
RBG. 

Avaliar com a equipe da 
DIBAP, a viabilidade de 
oferecer uma concessão, 
permissão ou autorização 
de serviços para apoiar as 
atividades de visitação com 
fins educacionais na RBG. 

1. Estudo de viabilidade 
conduzido, com parecer 
sobre a viabilidade de 
descentralizar a prestação 
dos serviços no receptivo 
da RBG. 
 
2. Desenvolver, ao longo 
dos próximos cinco anos, 
um projeto piloto dessa 
natureza. 

1. Cópia do estudo e parecer. 
 
2. Relatório de 
acompanhamento do projeto 
piloto implementado. 
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Buscar parceiros no 
âmbito das 
empresas para um 
programa de 
“adoção” da unidade 

Estabelecer um diálogo 
com as empresas e 
indústrias instaladas na 
baía de Sepetiba para um 
programa de adoção da 
RBG, como parte da 
implementação do seu 
plano de sustentabilidade 
financeira. 

1. Número de reuniões 
estabelecidas com 
empresas. 
 
2. Termo de cooperação 
estabelecido para a 
sustentabilidade financeira 
da unidade. 

1. Registro das reuniões. 
 
2. Cópia do termo e diretrizes 
que amparam a parceria. 

 

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

Estabelecer um mecanismo 
para o repasse de recursos 
para a UC, para a 
realização de pequenas 
despesas do dia a dia da 
UC. 

1. Mecanismo instituído e 
em operação. 

1. Relatórios financeiros das 
despesas geradas. 

 

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

Capacitar a equipe da UC 
para que esta possa captar 
recursos da Câmara de 
Compensação Ambiental 
do RJ, para o 
desenvolvimento de 
projetos e ações 
estratégicas para a 
implementação da RBG. 

1. Pelo menos dois 
projetos submetidos à 
Câmara e aprovados no 
tempo de vigência desse 
plano. 

1. Cópia dos projetos 
aprovados à Câmara. 
 
 

 

Definir projetos 
prioritários para 
serem submetidos à 
Câmara de 
Compensação. 

Anualmente, definir os 
projetos prioritários que 
devem ser submetidos à 
Câmara Técnica. 

1. Projetos prioritários 
definidos, elaborados e 
submetidos à aprovação. 

1. Projetos prioritários 
aprovados. 
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6.1.3. 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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